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गन्थसमपणम् 
धीर्यस्य भासयति वेदपुराणकाव्य- 

शब्देतिवृत्तविषयान् परमितिप्रघाना | 

ग्रन्थाथसंग्रथन-चिन्तनकमंदक्षः 

श्रीवायुदेवशरणः सततश्चमी यः॥ 

पोराणशास्ननिवहे निगमार्थपूरणे 

जातं मनो मम दृठं यदनुग्रहेण । 

तस्मै पुराणविषयं रचनं मदीयं 
श्रद्धायुतेनं मनसा हि समपंयामि 

रामशंकर भद्राचायेः 



अभ्निपुरणविषयानुक्रमश्याः 

भूमिका 
"नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयश्ुदीरयेत्+ ॥ 

॥ 1 
अथेहाभ्िपुराएमधिक्रत्य किमपि वयं विचारयामः ( आग्नेयपदमपि 

पुराणादिषु कचित् प्रयुज्यते )। बहिपुराणेतिशब्द इदमेव पुराणं लक्तयति 
न वेत्युपरिष्टाद् प्रवेदयिष्यामः | 

पुराणेषु पुराणगणनाप्रस्तावे सवेत्राभ्निपुराणएस्य नाम स्मृतमिति 
दश्यते ̀  । कचिच्वाप्निपुराणस्वरूपमधिषृत्यापि विवरणं प्रदत्तं पुराणे | 

१. छोकममुमधिङ्रत्य नीलकरठेन विस्तरशो विचारितं महामास्तर्दकायां 
हरिवंशदीकायां च । श्राघुनिके काले बिदद्रयः 31०४० [.ल महोदयः 
इमं %ोकमधिङ्त्य यद् विचारितवान् तदपि पेशलम् ( द° ८८०० 01. 
71. 7. 112-119 ) | 

२. पद्य० ६।२१६।२४-२७; 
पद्य ° ६।२६ ३।७७-८१); 

पद्म ४।१११।६०-६४; 

विष्णुर २३।६।२ १.२४; 

मत्स्य ° ५३।१४-१द; 

माग० १२।१३।४-८ ; 
माग० १२।७।२३-२४; 
लिङग ° १।२३६।६१-&३ ; 

वराह° ९ १२।७४-७७ ; 

कूम ° १।१।१२३-१५.; 
गरड ० १।२१५।१५- १६; 

शिव° ७।१।४२-४५ ; 

प्रभास्त° २ शअ्म०; 

कुमारिका * ४०}१६८-२०३; 
रेवा० १ श्र° |; 



( २ ) 

वायुपुराणस्य १०४तमेऽध्याये श्रष्टादशपुराणनामानि . गणितानि, नात्र 
अम्निपुराणनाम पठ्यते) । अचर पाठो ष्ट इत्येवास्माभिर्मन्यते । मुद्रिते 
पाठे स्वीकृते सव्यष्टादशसंख्या न पूर्यते । १०४।७तमे शाके “तथैवा- 
युतसंख्यातं षट्शताधिकमादिकम्”” इत्युक्तम् । अतर “वट॒शताधिकममिकम्ः 
इति पाठो यदि स्यात् तर्हिं अभ्िपुराणनामात्र स्पृतमित्यभ्युपेयम् । कल्पनेयं सांशयिकीति विज्ञेयम् । अत्र वायौ इदमष्युक्तं यदिमानि 
पुराणानि श्रहन्तिः इति । अतएव एतेषामष्टादशपुराणानां 'महा- 
पुराणेति' संज्ञा कचिद् दृश्यते । महापुराणरूपः पुराणएमेदविशोषो भागवते 
( २।१०११-७; १२।७८-२२ ) तवूनुगे ब्रहमवैवतेपुराणे ( ४।१२।६-११ ) 
च प्रतिपादितः, नान्येषु पुराणेषु इति विक्तेयम्। अस्माभिस्तु महा- 
पुराणेति संज्ञाया अवोचीनत्वमेवाभ्य॒पगम्यते । 

पुराशेषु अग्निपुराणस्य क्रभालुसारिणी स्थितिः-- पुराणोक्त 
पुराणसूचीषु इदं अष्टमपुराणरूपेण गण्यते- “आग्नेयमष्टमं प्रोक्तम्, ,, 
इति ( पद्म &६।२६३।७८ ) । वराहेऽपि इत्थमेव दश्यते--““्राम्नेयमष्टमं 
रक्तम्” इति (११२।७१५) । मत्स्यपुराणेऽपि अष्टमे स्थानेऽस्य पुराणस्य 
विवरणं प्रदत्तम् (३।२८-२९ )। 

कचिचच सप्तममस्य स्थानमिति -“्राग्नेयं सप्तमं परोक्तं सहस्राणि 
त षोडशः” इति (रेवा० १।३६) । कचि अरस्य स्थानं नवममिति प्रोक्तम् 
( पद्म० ४।१११।९२ ) । इद् प्रतीयते यदस्य पुराणस्यैकं संस्करणं नवम-, 
स्थानाहंमपरं चाष्टमस्थानाहमिति। कीदशं संस्करणं किंविधं स्थानम- 
हेतीति प्र्तावदूमिर्विवेच्यम् । 

£" छचिच्च पुरणेऽग्निपुराणएनामस्यले वायुपुराणनाम पञ्चत इत्याह 
श्रीराघाकृष्णनूमहयेदयः--“1116 1161792] एप2728 216 61 6ल्€ 
77 पफाल, सहाप, एष्व 8.., 4&101 (0 श्प 
20007010 10 प्ल कत्व्ठपाौऽ )...[ [एताश 2111030], 
एभ्प [,.. 668 { प. ] 

२. श्रत्र प्रथमद्वितीयादिशब्दा न वास्तवं कमपि रचनाक्रमममिद्धते, 
त्युत विवक्ाक्रममित्यपि वक्तुं शक्यते । यतो हि पुराणक्रमे भूषिष्ठं साम्यम- 
लोक्यते, श्रतः क्रमोऽपि सारवानिति विज्ञायते । किमत्र बीजमिति चिन्तनीयं 
दोषैः । | 



( ३ ) 

अग्निप्राणग्रकृतिः--इदं तामस्पराणमिति पद्मपराणे कथ्यते 
( &।२६३।८१-८२ )। मस्स्य-कूम-शिव-लिङ्ग-स्कन्दपराणान्यपि ताम- 
सानीति अत्रेवोक्तम् । 

किमिद्रं तामसमिति ? उक्तं च मस्स्ये-““तद्वदम्नेश्च माहात्म्यं 
तामसेषु शिवस्य चः इति ( ५३।६९ ) । भगवान् शिवः खलु तमो- 
गुणीति इतिहासपराणेषु स्मयते, अधिरपि शेवो वा रोद्रो वेति प्रसिद्धि- 
रस्ति, अतः भि-शिव-माहात्म्यख्यापनपरं परयाणं तामक्षमः इति 

कथनं सुष्टरूपपन्नं भवति । राह हि~ “अष्टादशपुराणेषु दशमिरगोंयते 
शिवः” इति । एषु दशछु अग्निपुराणं गण्यत एव । 

एतेनेदेमपि विज्ञातं भवति यदाम्नेये पुराणे भगवतोऽग्तेमौदहास्म्यं 
प्रमुखमासीत् , ततश्च कालक्रमतः तत् प्राणं भ्रतिखंस्कारमापन्नं विद्या- 
सारमयरूपेण परिणतमिति । कालक्रमानु सारेण पराणविषयपरिवतेनं 
छृतं लोकरुच्यनुसारेणेति पुराणेषुक्तं बहुधा), अतः पूर्वोक्तं भतं 
सयक्तिकं भवति । प्रचलितस्याभिपुराणस्य मूलं खलु एतदेवाभिमाहात्म्य- 
ख्यापक पुराणमित्यपि विज्ञायते । 

ञअध्रिन।मकारणम्--अमिनेदमुक्तमिति कत्वाऽप्निनामाभूदिति 
विज्ञायते । आह च वसिष्ठः--“यथामिमां प्रा प्राहः” ८ १।८)., “अग्नि- 
नोक्तं प्राणं यदाग्नेयम्” ( अग्नि ११०) इति । प्रवक्ठृनामानु 
सारेण प॒राणनामकरणं सुप्रथितमेव । आहात्र जीवगोस्वामी- 
“स्कान्दमाग्नेयमित्यादिसमाख्यास्तु प्रवचननिबन्धनाः, काठकादिवत् , 
अायुपूरवी निमौणनिबन्धना वा ( तनत्त्वसन्द्भं प° २९ ) । नेदं मन्तव्यं 
यद् अग्निनामा देवविशेषः पुरयाणमिदयुक्तवानिति । अग्तिपूजकसंप्रदाये 
अस्य पुराणस्य प्रबतेनमभूत्, तत ॒एवाग्निप्राणेति संज्ञा प्रचलितेति 
अनुमीयते । ̀ 

१. इतिहासपुराणानि भियन्ते कालगोरवति । ( लिङ्ग० १।३६।६१ ) 
कालेनाग्रहणं दष्टा पुराणस्य ततो शप । 
व्यासरूपमहं कृत्वा संहसयामि युगे युगे ॥ ({ मत्स्य ° ५३।८-६ ) | 

इतिहासपुराणानि भिचन्ते लोकगोरबात् ॥ (कुमारिका ० ४०।१६८) । 
२. पुराणनामकरणे विविधा हेतवः । यथोक्तं नीलकस्ठेन--“ श्र कचिद् 

वक्तृसंबन्धः, कचिच्छ्रोत॒संजन्धः, कचित् प्रतिपाच्भुखषदेवताचरितसंबन्धः 
प्रहृत्तिनिभित्तमिति स्पष्टमेव दशितम्” ( देवीमागवतटीकोपोद्धात प्र २ )। 



( ४ ) 

वसिष्ठोऽस्य आदिमः श्रोतेति विचार्यो विषयः । अग्तिना सहं 
वसिष्ठस्य कथिदपि विरिष्टः संबन्धो नास्माभिज्ञीतः । प्रसिद्धं च बसि 
चरणम् ऋग्वेदे । प्रचलति च वसिष्ठधमंसूत्रम् । अग्निपुराणोक्तविषयेः 
सहापि वसिष्ठस्य विशिष्टः संबन्ध आसीदिति न विज्ञायते । 'अग्नरवि 
देवानां वसिष्ठः इत्यादीनि वचांस्यत्रानुकूलानि । ^ 

अङ्गिरा एव अभ्निपुराणकतंति मविष्यपुराणे--“्ाग्नेय- 
मङ्गिराश्चैव जनयामास चोत्तमम्, लिङगन्रह्माण्डके चपि तण्डिना 
रचिते शुभे? ( प्रतिसग० २८।१४ ) वस्तुतः पुराणकतुणां नामानि न 
सम्यग् ज्ञातुं शक्यन्त इत्यतः कठ नामविषये मतमेदोऽवश्यंभावीति । 

ञअभ्निपुगणक्लक्तणम्--एतद्विषये मस्स्यपुराण उक्तम् - 

यत् तदीशानकं कल्पं वृत्तान्तमधिक्कत्य च । 
वसिष्ठायाग्निना प्रोक्तमाग्नेयं तत् प्रचक्षते ॥ ( ५३।२८ ) । 

देशानकल्पगतमितिवृत्तमत्र प्रोक्तम्ू--अभिना बसिष्ठायेति । ईशान 
कल्पस्य नाम नात्रोक्तम् , यद्यपि बराहकल्पस्य नामात्र धृतमिति दश्यते 
( २।१७ ) । अवितथमिदं यदिदं पुराणंमभि वसिष्ठ संवादेन उपन्यस्तम् 
( १८१३), अत इदमजुमीयते--यदेव ईशानकल्पवृत्तान्ता- 
ठुबणनकारि प्राक्तनमभनिनामधेयं पुराणएमासीत्, तदेव विपरिणमय्य 
( नवीनैः विषयैः संयोज्य च ) विददूभिरनवीनेयं रचना कृता । प्राचीना 
विषया अपि विद्यन्तेऽत्रांशतः। सवंविद्यासारसंग्रहोऽस्य पुराणस्य 
सख्यं वैशिष्टचमिति सुप्रथितमेवेति हरमसादशास्नी १ , 

अधरिपुराणपरिमाणम्-- मिदन्ते खलु पुराणएवचांसि अ्भ्निपुराण- 
परिमाणविषयकाणि । अभ्निपुसण एव उक्तम्--“द्रादशैव सदखाणि 
सवेविद्यावबोधनम्?' इति ( २७२।१९ )। दशपच्नचतुःशतम् ( दशपच्च 
सहखाणि चत्वारि शतानि च-भावाथंदीपिका ) इति भागवतकार 
आह ( १२।१२।५), ह्यवेवरत्तंकारख (४।१२१।१९४) । अन्यत्र च षोडश 

१, 116 9} हप ग पल 1166 एपावा28 ( उकापत्२, 
4201, रवकादता$2 } 28 1008 दलापता्वा6 28 (कफीकणःणद्ट 
106 9 0 21] प्ल इष्य णुरऽ 10 इलंला०€ & अ 
11 ऽवाडप [प्लस्पाह (1. 2. 0.२. 5. ज्म श्याप, 

_ ४, 550), । 



( ५ ) 

सहस्राणीति पदं युक्तम् “षोडशैव सहस्राणि पुराणं चाभिसंज्ञितम्' 
इति ( देवीभाग० ९।३।९ )। मतमिदं मास्स्येऽपि दश्यते ( ३।२९ )। 

कथं लु मतभेदः श्टोकपरिमारविषय इति प्रभ्स्येदमेवोत्तरम्- 
यथाकालं विषयाणां संयोजनं वियोजनं च कृतमग्निपुराणप्रणेदभिः, 
यच्च परिमाणं येन पुराएकारेण ज्ञातं, तेन तदेव परिमाणं पुराणश- 
्रस्तावेऽभिहितमिति । प्रायेण सर्वेषु पुराणेषु श्ोकपरिमाशविषयका 
मतभेदा दृश्यन्ते । पू्ौचायी शपि स्वद्ष्ट्या श्छोकपरिमाणएविषयकान् 
मतभेदान् विवेचितवन्तः? । 

अथ्रिपुराणगता षििषयाः-अग्निपुराणे ॐ च विषयाः प्रतिपादिता 
इति प्रश्नो जागतिं । प्रचक्ितमग्निपुराणमस्योत्तरमि्थं प्रयच्छति- 

“वसिष्ठ उवाच - 
द्विविधं ब्रह्म वत्त्यामि श्रु व्यास्ाखिल्लात्मगम् 
यथाग्निमां पुरा प्राह सुनिभिर्दवतैः सह ॥ 
पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्तरं परम् ॥ ( १।८-९ )। 
पुनरपि अत्रैव- 

'अम्निरुवाच- 
विष्णुः कालाग्निरुद्रोऽदं विद्यासारं वदामि ते। 
ह्याग्नेयं पुराणं यत् सवं सवस्य कारणम् ॥ 
सगस्य प्रतिसगंस्य वंशमन्वन्तरस्य च । 
वंशासुचरितादेश्च मत्स्यकरूमोदिरूपध्क्” ।। ( ९।१३-१४ ) । 

इदं विद्यासारं पुराणम्? इति १।६तमश्छोकतः, १।७तमश्ोकतश्च 
विज्ञायते । 

नारदीयपुराणे ८ पृवोर्धे €ऽतमेऽध्याये ) प्रचलिताग्निपुराणगताः 
सर्वे विषया यथाक्रमसरुपदशिताः । अग्निपुराणस्य यत् प्रचलितं 
संस्करणं तत्र अवीचीनकाले किमपि भ्रञेपादकममूट् न बे ति एतत्- 
सूचीतो विज्ञातं भवति सुधियाम् । इमे च छकाः- 

१. तथा हि--विस्णुपुराणएश्लोकपरिमाण विष्ये मतद्रोधमस्ति । समाधत्ते 
टीकाकारः श्रीषरः--वविष्णुपुराणं च कचिद् दशाह कचिद् श्रष्टसादख- 
मित्यादिविकल्पेऽपि श्रतं षटुसाहश्चमेव व्याख्यायते” ( ३।६।२६ ) । 



( & ) 

अथातः संप्रवद्यामि तवाग्नेयपुराणकम् । 
ईेशानकल्पवृत्तान्तं वसिष्ठायानलोऽत्रवीत् । १॥ 
तत् पश्चदशसादसखर' नानाचरितमदूमुतम् । 
पठता शरर्वता चैव॒ सवंपापहरं रणाम् ॥ २॥. 
प्रश्नः पूवं पुराणस्य कथा सवांवतारजा | 
छष्ठिप्रकरणं चाथ विष्ुपूजादिष्ं ततः; ।॥ २॥ 
अग्निकाय ततः पश्चान् मन्त्रसुद्रादिलक्ञणम् । 

4, 

सवेदीक्ताविधानं च अभिषेकनिरूपणम् । ४॥ 

लकणं मर्डलादीनां कशायापाजनं ततः 
पवित्रारोपणविधिर्देवालयविधिस्ततः ॥ ५॥ 

शालग्रामादिपूजा च मूर्तिलद्म प्रथक प्रथक । 
न्यासादीनां विधानं च प्रतिष्ठापूतेकं ततः ॥ ६॥ 
विनायकादिपूजा च नानादीक्ञाविधिः परम् | 

` प्रतिष्ठा खछ्वेदेवानां ब्रह्मार्डस्य निरूपणम् ॥ ७।। 
गङ्गादितीथंमाहात्म्यं द्वीपवषोनुवणंनम् । 
उध्वोधोलोकस्वना ज्योतिश्चक्रनिरूपणम् । ८॥ 
ज्योतिषं च ततः प्रीक्तं शाख" युद्धजयाणेवम् । 
षट्कमं च ततः प्रोक्तं सन्त्रमन्त्रोषघीगणः । ६॥ 
कुष्जिकादिसमचेत्वं षोढा न्यासविधिस्तथा । 
कोटिदहोमविधानं च मन्वन्तरनिरूपणम् ।१०।। 
रह्मचयोदिधसमौश्च  श्राद्धकल्पविधिस्ततः। 
महयज्ञस्ततः प्रोक्तो बैदिकस्मातेकमं च ॥१९। 
प्रायञ्ित्तानुकथनं तिथीनां च वबतादिकम् | 
वारब्रतानुकथनं नत्तत्रत्रतकीतंनम् ॥१२॥ 
मासिकव्रतनिर्देशो दीपदानविधिस्तथा | 
नवब्यहाचैनं प्रोक्तं नरकाणां निरूपणम् ॥१३॥ 

व्रतानां चापि दानानां निरूपणमिहोदितम् । 
नाडीचक्रसयुद् देशः सन्ध्याविधिरयुत्तमः ॥१४॥ 
गायच्यथंस्य निदेशो लिङ्गस्तोत्रं ततः परम् । 
राज्याभिषेकमन्त्रोक्तिधेम्ृत्यं च भूमुजाम् ॥१५॥ 
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स्वप्नाध्यायस्ततः प्रोक्तः शङनादिनिरूपणम् । 
मण्डलादिकनिर्देशो रत्रदीत्ाविधिस्ततः ॥ १६॥ 
रामोक्तनीतिनिर्देशो रललानां लक्षणं ततः | 
घ्डुर्विया ततः; प्रोक्ता व्यवहारमदरशंनम् ॥ १७॥ 
देवासुरविमदोख्या हयायुवंदनिरूपणम् । 
गजादीनां चिकित्सा च तेषां शान्तिस्ततः परम् ॥१८॥ 

गोनरादिचिकित्सा च नानापूजास्ततः परम् । 
शान्तयश्चापि विविधाः छन्द्ःशाखमतः परम् ॥१९॥ 
साहित्यं च ततः पश्चाद् एकाणौदिस्माहयाः । 
सिद्धशब्दानुशिष्टिस्य कोशः सगोदिवगेकः ।२०॥ 
प्रलयानां लक्तणं च॒ शारीरकरनिरूपणम् । 
वणनं नरकाणां च योगशाख्जमतः परम् ॥२१। 

ब्रह्मज्ञानं ततः पश्चात् पुराणश्रवणे फलम् । 
एतदाग्नेयकं विप्र पुराणं परिकीतिठम् ।२२॥ 

अस्मिन् सन्दर्भे कचिद् युद्रणश्द्धयो दश्यन्ते । तथा दि- 
पद्मे छोके @शायापाजंनम्" इति पठ्यते, स च शापामाजेनम्ः 

ति स्यात् । नवमे शोके 'मन्त्रमन्त्रोषधीगणः इति पठ्यते, ख च यन्तर- 
चक्रोधषीगणः' इति स्य।द् न वेति सुधीभिविंभाव्यम् । षोडशे शोके 
र्दीन्लाविधीः ति पल्यते, स च शरणएदीक्ताविधी ति स्यादेवं । दृश्यतां 
व्ये सांभामिकं विधिमिति, छोकः (२३६।१), 'रणदीन्ता मयोक्ता तेः 
इति च ( २२६।६६ ) । सिद्धशब्दानुरशिष्टिस्यः इति कथनमसाधु ( २२ 
तमे श्छोके ), 'सिद्धशब्दायुशिष्िश्चः इत्येव साधुः पाटः । विशग्छ्रके 
स्वगोदि वगेकः इत्येव पाठः साधुः 

नारदीयपराणागिपराणसंवादः-- नारदीयोक्तविषयक्रमेण सदं 
्मग्निपुराणगतविषयक्रमस्य कीदशं साम्यं वेषभ्यं चास्तीति इह 
विचायंते१ 

नारदीयकथनम् अशरिपुराणस्थलनिर्देशः 
प्रश्नपूवं पुराणस्य ० १ 
कथा सवोवतारजा ० २-१६ 

१. श्रष्याय-विषययो्तिदेशः क्वचित् सांशयिकं इति ज्ञेयम् । 
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सूचीकारेणए । यथा--उक्तं हि नारदीये--“शान्तयश्चापि विविधाः? 
इति ( १।१६६।१६ ) । अत्र शान्तिपदेन ३२१्तमाध्यायतः ३२५. 
तमाध्यायपयन्तम् प्रकरणमेवास्माभिः प्रदर्शितम् । चत्र ३२६-३२७ 
अध्यायो अपि 'विविधशान्ति-पदेन गृद्धीतो भवितुमर्हतः । तथैव ११७- 
तमाध्यायगतः श्राद्धकल्पो न नारदपुराणसुच्यां संकलित इति प्रतिभाति 
परन्तु गङ्गादितीथंमाहात्म्यम्ः ( १।१९९।८ ) इत्यनेन श्राद्धोऽपि गृह्यत 
एवेति वक्तुं शक्यते ; गयातीथेविवरणभ्रसङ्ग एव शऋद्धविवरणकरणात् । 
तदिदं यथाप्रसंगं विवेचयिष्यते । 

दमभनिपुराणस्य विलक्षा मागाः --निबन्धकारेबेहव एतादृशाः 
सन्दभो उद्धृताः, ये प्रचलितेऽग्निपुराणे नोपलभ्यन्ते । ° हाजरा- 
महोदयेर्विस्तरेए विषयोऽयं प्रत्यपादि १ । 

तथेब दशंनादिमन्थेष्वपि शअ्म्निपुराणएनास्ना उदुधुतानि वचांसि 
न सवोणि मद्रितपुराणे लभ्यन्त इति वित्तेयम्। अग्निपुराणतमेन 
उद्धतानि वचनानि वहिपुराणे, तथैव बहिपुराणएत्वेन उद्धृतानि 
वचनानि अग्निपुराण उपलभ्यन्ते न बेति ्रवलोकनीयम् । अग्निवहि- 
-पुराणयो्भेदोऽपि न सर्वैः पूवौचार्येः स्वीकृत इत्यपि विज्ञेयम् । यदत्र 
तशवं तदन्यत्र प्रतिपादयिष्यते । 

१. वह्ल(लसेन-देवर्णभद्र- माधवाचायं - शूलपारसि - गोविन्दानन्द - गदाधरः 

रधुनन्दन-गोपालमद्-नरर्सिंहवाजपेयि-रूपगोस्वामिनः सखङ्ृतमन्थेषु बहुषा्ि- 

पुराणं स्मृतवन्तः (18.116 {२ €00708. एर° ३ ९८-३१ ६) । एतदुद्घतानि 

सर्वाशि वचांसि न प्रचलिते.ऽभिपुयणे दश्यन्ते, क्वचिदंशत एव वचांसि उप- 

लभ्यन्ते, क्वचिच्च पाठाल्तरसूपेण उद्धृतानि बचांस्थवलोक्थन्ते । विषयेऽस्मिच् 
ए प्प8०१८ 2८५८०708 भअन्थस्य ३३८ तमं प्रृषटमप्यवल्लोकनीयम् । 



( १२) 

अग्निपुराणत्वेन उदुशृतेषु वचनेषु कचित् कुरुशार्दूल -बी रः.इत्येव 
रूपाणि संबोधनपदानि दृश्यन्ते, अतो गम्यते यत् परक्तनमग्निपुराणं 
प्रचलितात् पुराणाद् अंशतो विलक्तणमासीदिति (८121) {२ <0705 
ध १२४-२३५) । प्राक्तनेऽग्निपुराणे के च विषयाः प्रतिपादिता 
इति हाजरामहोद्येन निपृणयुपदर्शितम् ( ५९५1० २.०८०११७ 
प० १४०) | । 

अभ्रिपुराशरचनाकालः- पुराणर्चनाकालविषय इदं सर्वैरभ्युेयं 
यदिमानि पुराणानि न खलु रघुवंशमेषदूतादिभन्थवद् एकब्यक्तिक्रतानि १, 
न वा एककले निर्भितानि च । चतुःसहसन्ोकसम्मिता लोमहषणिका 
पुराएसंहिताऽऽदौ चतुभिरन्यैः यनिभिः प्रोक्ता काश्यपप्रभृतिभिः? । 
ततश्च ताः चतसः संहिता नैकक्प्रदायेषु समाहता जाताः । विभिन्यैः 
पुराणएप्रवक्ठमिव्योसपदवीमाम्मिः, संपरदायाचर्यैरन्यैरपि विद्वद्भिः 
यथाकालं ताश्च मूलपुराणसंहिता उप्र हिताः । एवं गच्छति काले सर्ग 
पतिसगादिपच्चलक्तएबिलक्षणा बहवो विषया दानव्रततीरथस्मारत- 
धमीद्यः तन्त्रिककमोंणि च पुराणेषु संगृहीतानि चराचरैः । अस्मिन् 
काल एव पुराणसंहितानां  विभजनमभूत् , पुराणमन्थानां एथङ- 
नामान्यपि प्रचलितानि अग्नि-वायु-मस्स्यादीनि । एवमवौचीने कले 
अष्टाद्शपुराणप्रन्थरूपेण एकैव पुराणसं हिता भिपरिणएता, चतुःसहस- 
शषोकपरिमाणं पुराणं च चतुलं्टोकवत्तामधिगतवत्। प्रचलितेषु पुराणेषु 
मौलिकं वस्तु अल्पमेव, उपद्र हितं वस्तमेव विपुलं प्रधानं च । अतएव 
कस्यचित् पुराणएमन्थस्य रचनाकालः क इति प्रश्नो विभज्य वचनीयः । 

९, पुराणानां बहुकतृ कत्वे पूर्वाचायंखंमतम् । श्राह च मेधातिधिः- 
“पुराणानि व्यासादिप्रणीतानिः ( ३।२३२. मनुभाष्ये ) । श्र्थशाल्जयमङ्ग- . 
लायामेकः श्लोकोऽस्मिन् प्रसङ्गे उद्धतो यत्र ्रह्मभिविविधैः प्रोक्तम् इत्युक्तम् । 
चत्र प्रोक्तः नाम् प्रबचनपद्धत्या बिरचितमिव्येव । 

२. वायु° ६ १।५५-६१; 
म्रह्मारुड ° १।३५।६ ३-६६ ; 

विष्ु° ३।६।१७-१६; 
भाग० १२।६४-७; 

अभिर २७१।११-१२। 



( १३ ) 

इदमत्र विक्तयं यदष्टादशपुराणनामगणना न अतिप्राचीना 
अतीऽरन्यादिपुराणानां नामतः प्रसिद्धिरपि अप्राचीनैवेति । चअलंकार- 
विवरणप्रसङ्गं न अग्निपुराणनामं मम्मटेन स्मृतम् , प्रत्युत साित्य- 
दपणकारण । न खलु खीष्टीयपच्नमशताब्दी भवेन केनचिद्ग्निपुराणनाम 
स्पृतम् , अतो गम्यते पुराणस्यास्य प्रवतेनमेतत्कालानन्तरमेवाभूत् | 
अग्निपुराणगता बहवः शकाः पराणान्तरेष्वपि दृश्यन्ते, श्रतो याचत्- 
कालपयन्तं नाम्निपुराखस्य नाम कण्ठतः स्मृतं भवति छोकोद्धस्ण- 
कृत् भिः, तावत्कालपयन्तम् अग्निप्राणगतन्छकोद्धरणमात्रेण नाम्नि 
पुराणएकालस्य निणंयः कतुं शक्यते । प्रत्येकं पुराणेषु प्राचीनाः भाचीन- 
तरा अंशा अपि सन्ति, नवीना नवीनतरा अंशाश्च । रचनारीतिदशंनेन 
विषयप्रकृतिदशनेन च पराणकालमदुमिमते विद्धं सः | 

्रग्रिकलविषये मतानि-खग्तिपरराणगतकान्यादिषिवरणपरमंशं 

विचायं काणेमहोदयो वक्ति यदिदं पुराणं खीषएीयसप्रमशताब्दीतोऽप्य- 
वाचीनम्। कि च कान्यविचारात्मकोऽशः नवमशताब्दीयः, ततोऽप्यवो 
चीनो वा भवितुमहतीति ( प्;+०$ ० 58081} 20646८5 पुर 
€ ) ।२ अलंकारबिमशौस्मको भागो नवमशताब्यारम्मे छतम् इति 
सुशीलङ्मारदेमहोदयो ज तेऽ । 

हाजरामहीद्योऽपि अस्य पुराणस्य नवमशतानब्दीभवस्वमेव प्रति- 

१. महाभारते स्वगारोहणएपवंसि श्रशदशपुराणएपदमस्ति; ददं परक्िसिभिति 
निर्णीतं विद्वद्भिः । क्वचिदुपनिषरस्वपि “श्र्टादशपुराणनामः स्प्रतम् । एताश्च 
उपनिषदोऽवांचीना इति ननेनोस्लेखेन च्र्टादशपुराणानां प्राचीनता सिद्धा 
भवति । पुगरणविव्राऽतिप्राचीना, वेदेष्वपि पुराणस्परणात् ; प्रचलिता 
पुराण॒ग्रन्थाश्च श्रवांचीना इत्येव्रास्माके मतम् । 

२. {116 01620108 01565810 &06§ 0 €518.01190 

08 € ^&0पा818 18 [शलः कपा प्ल 5€र्लप्र 

(टप्पा 80 16881 अवत पा०{ ध€ 86त0प 00 2061058 ७१४8 

00111160 >०प्ौ 0 2, 1 >€ 900 4. 3, 2.04. 

{70080 कलाः 1050 ^. 7. 

३. 1. २. ^, 8. 1923 ‰. 527-549; ००2 0 पल णभश 
1, 2, 15-17. ` 



( १४ ) 

पादितवान्१ । एतन्निणंयाथं तेन बहूनि प्रमाणानि प्रदत्तानि, तानि च॑ 
ततङकृतमन्थ एव द्रष्टव्यानि । ऽ. ए. 170 ५व0 पण महोदयः खल्वषटम- 
शताब्दीमभ्यवो नवमशताब्दीमभ्यपयन्तमस्य काल इति चिन्तयति 
( 1, ̂. प्त. ए२. ऽ. ००], ‰. 127-154 ) 

कैथिदपि लिङ्खैरिदमप्युमीयते यदिदं प्राणं देवीप्राणएतोऽवौचीन- 
मिति ( द्र ह्याजरामहीद्यस्य निबन्धः, एप22. ‰०] 1५ 
354-355 ) । हाजरामहोदयेन इदमपि अभ्यधायि यदिदं प्राणम् 
आडदेशपूवंभागे निमितम् , अथ वा पश्चिमवंगदेशस्य पश्चिमभागे । अत 
द्वितीयपक्त एव ज्यायानित्यप्यस्य मतम् ( एथ ७01. ४ 
2, 593 } | 

अग्निपुराणे तान्तिककमंप्रतिपादनं बहुलं दृश्यते । इद् नवीनतरं 
वस्तु इति तन्त्रविवरणपरे प्रघटके प्रतिपादयिष्यामः । 

अरभिप्राणस्य प्रतिष्ठा प्रामास्यं च---बहुविेषु निवन्धग्रन्थ- 
व्यतिरिक्तेषु शाष्च्रिचारपरायणम्न्थेषु अग्निपुराणनान्ना चचांसि 
उद्धियन्ते, अतो गम्यते यदिदं प॒राणं प्रसिद्धमासीत् प्रामाणिकं च । 
तथा हि-- 

( १९ ) तलितासहसरनाममाष्ये अग्निपुराणवचांसि उद्धृतानि 
( प्र° ३५, ४२, ८< )। अग्निपुराणीयः को शः इति पदं प्रयुज्य 
अग्निवचांस्यत्र नेकत्रोदुधृतानि भाष्यकारेण भास्करेण ( पर ३२. ३५ 
३७५, ४२, ६०, १२१, १४४, १७२ ) । 

( २) गोदावरमिश्रकरेते योगचिन्तामणिभन्थे अग्निप्राणएवचनं 
स्मृतम् (द° गोडेकृतो (०१४९९. 11151. 24 1115 011६5 नामको 
निबन्धः, 20002. 71609 ४०], 12, ०05 1-2 ) | 

वास्तुशिरोमणिनामथेये (५ 

( ३ ) बास्तुरि मरन्थेऽपि अग्निपुराणवचनं स्मृतम् । 
शत्र एतद्धिषयको गोडेकृतो निबन्धो द्रष्टव्यः ( ̂. 8. 0. २.1 
01. > 2९2९ « ए. 35-41 ) 

१, {51016 ५0656 तरपिलाल0665 ग 01008, +7€1८ 
27 € 10 86105 0गल्नाा5 1 +€ 101 18 प्र€ लला 
^&010ए्72.028 ५28 = (0प्यगाल€्व 80फल्06 तपा 116 

पा (लापा ( एप्णभत ९660148 ‰, 158 ). 



( १५ ) 

( ४ ) लक्मरएपर्डितकृताद्रैतसुधायामपि अग्निवचनानि स्मतानि 
( द्र° गोडेकृतः {€ €2८१† ५8८ ° १८ ५५५२११22 
नामको निबन्धः, 2००18. 0116012]751 छण्, >, 00. 1-2 ) | 

( ५०१ भरतमुनिरग्निपुराणमाभित्य शास्त्रं प्रणीववामिति काव्य- 
प्रकाशादर्शे महर आह । अन्येऽपि केचन आलंकारिकास्तथैवाहुः । 

अन्येष्वपि प्रन्थेषु अग्निपराणं प्रमाणत्वेन स्यतम् । तदिदं यथा- 
प्रकरणं दशंयिष्यते | 

ब 

अथात्र अग्निपुराणगतान् विषयान् अवलम्ब्य पोराणिकीं दष्टि- 
माभित्य किमपि समासतो विचायते । विषयाश्च बहुविधाः, ते च विभागश 
इह निर्दिश्यन्ते- 

( १) पञ्चलच्लणविषयः | 
( २) वेद-वेदाङ्ग-वेदिकधमोः । 
( ३ ) स्यृति-प्राण-पोराणिकधमौः । 
(४ ) तन्त्र-तान्त्रिकघमाः 
(५ ) दशंनप्रस्थानानि दाशंनिकम्रमेयाश्च । 
(६ ) लौकिकानि शाख्राणि । 
( ७ ) भूवृत्तं सुबनकोशयख । 
( ८ ) एेतिदासिक-सांस्छृतिक-ततत्वानि । 
( € ) प्रकी विषयाः | 

( १ ) पश्चलक्षण विषयः 

पश्चलक्षणेति पदेन » सगं-प्रतिसग-वंश-वंशानुचरित-मन्वन्तराणि 
गृह्यन्त इति शिष्टाः । अयमत्र मावृकाशलोकः-- 

१. सगादिपञ्चलक्षणविवरणपरः शोकः पुराशेषु प्रसिद्धः -वायु०- 
४।१०-११; विष्णु० ३।६।२५ ; अरभ्नि० १।१४; ० वैऽ ४।९३१।६; 
कूम १।१।१२; मलस्य० ५३।६४; ब्रह्माण्ड ० २।१।३७-३८; प्रभाख° 
२।८४; देवीमाग० १।२]श्८; । 



( १६ ) 

सगेश्च॒ प्रतिसगश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशा( श्या )चुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् ।° 

एते विषया अग्निपुराणे सुष्टरपलभ्यन्ते, यद्यपि ती्थपूजात्रत-बिद्या- 
द्योऽत्र प्राधान्यं भजन्ते ! कचिद् वंश्यातु चरितमिति पठ्यते, "वंशे भवं 

4 (म 

वर्यायुचार्तामात | 

स॒गेप्रकरणम्- १७-२० अध्यायेषु | अत्र प्रजापतिङृताः सगो अपिं 

प्रपञ्चिताः। सांख्यानुगृहीतमिदमिति व्यक्तमेव > । एवं सत्यपि वेष्णव- 
संप्रदायदृष्टिरत्र स्पष्टं प्रतीयते । अन्येष्वपि पराणेषु सगंप्रकर्णं दश्यते 

मिनिप्राणगताः केचन शोका मयुशछोकसदशा एव ( द्र° मतु 
१।--१३ ) । प्राङ्कतवेकरतादिस्षगणां विषये लज्लितासहखनाममाष्यमालो- 
चनीयम् ( प्र० १०४-१०५ ) | 

[क ¢ रिच्यर्यैरि (५. [नी 

प्रतिसगप्रकरणम्ू--नित्यनमित्तिकप्राकृतात्यन्तिकमेदाच् चतुर्विधः 

भरतिसगेः ( भलयः }.३६८-३र्ट अध्यायेषु बणितः । विषयोऽयं पुरा- 

१. वेक चलमाहस्मये-“सष्टिषंहारवंशानां वंशानु चरितस्य च । कथां 
मन्वन्तराणां चः इति पठ्यते ( १।४ ), श्रत्राथः समानः । कचिच्च पञ्च 
लकणमन्यथा बरितम्--वंशाचुचरितस्थलते “भूम्यादेश्चैव संस्थानमि" ति प्ते 
( श्रमरकोशगत-पुस णशब्दव्याख्यानं रामाश्रमीरीकायां द्र° ) अन्य च-- 
्रह्मविष्एवकसद्राणां माहात्म्यं सुबनस्य च । सहारश्च प्रदश्येत पुराणं पञ्च- 
लक्णमःः इति ( प्रभास ° २।८४-८५ ) । 

२, 16 89110728 प्0ाा 9 ६16 &20202प्रठा 30006 

81101 10 8. (1111681 47217815 न {1 €6--01, ?, प्प 

( एिपा'&8. ४०1. 1 ! 6. 2). 
। ॥ 

३. पुराणे यत्र प्राधान्येन खष्ठििनं तान्येव स्थलानीह प्रदश्थन्ते-्रहम° 
० १; पद्म० १।२ श्र; ५।२-२ श्र०; विष्णु० १।२-५.; वायु ३-६ अण; 

भाग० ३।१०; ३।२०; नारदीय० १।४२ श्र; माक० ४७४८ श्ज° ; भविष्य० 

२।५-६; ३।५- १०; अ ° वै° ब्रह्म ° ३-७; प्रकृति° १-२ श्र °; लिङ्ग १।३-५ 
श्र; कूमं० १।४-१०; गरुड० १।४ श्र°;.. महस्य २-३ च्र०; 
-देवीमाग० ३।१-७; श्र०; सौर २१-२४ श्र०; हरिवंश १।१-३। 



( १७ ) 

णान्तरेष्वपि दृश्यते १ । प्रतिसगंमधिकरत्य बहवो विशिष्टा्थकाः शब्द्; 
युक्ताः पुराणकठ भिः--अन्तरप्रलयः ( जद्य० २३२।११ ); अन्तराला 
उपसंहृतिः ( विष्यणु० ६।२।४० ), आाभूतसंप्लचः, उदाप्लुतम् ( भाग० 
२।८।१० ),* उपसंहारः ( विष्णु ६।१।७), उपसंहृतिः, एकाणंवावस्था, 
तत्त्वप्रसंयमः (८ वायु ° १०२।४५७; ब्रह्मारुड० २।३।२५८ ); प्रतिसंक्रमः 
( भाग० २।१०।१४ ), प्रतिसंचरः, प्रतिसखंसगैः, प्रत्याहारः, प्रलयः, 
महाप्रलयः, लयः, संहरणम् , संहारः, संप्लव ( भाग० १२।४।२४ ) | 
कचिदाख्यायिकावणेनेऽपि प्रतिसगविवरणं कृतमिति विज्तेयम् । 

कचिच्च प्रतिसगंपदेन चन्द्रादीनां स्वस्वराज्येऽभिकेचनं कथ्यते । 
मत्स्यपुराणेऽ्टमेऽध्यायेऽस्मिन्तर्थे प्रतिसगंपदं प्रयुक्तम् । श्राम्नेयेऽपि 
( १€।२२-२९ ) एतादश एव प्रतिसर्गो विवृतः । 

्माग्नेये प्रतिसगप्रसङ्खे दुःखम् , ऋ्रात्मज्ञानम् , नरकाः, योगतिधिश्चे- 
तेते विषया विषृताः । आत्यन्तिकलयज्ञानाय एतेऽवश्यं क्षेया इति 
विक्तेयम्  दशंनादिविचारभ्रसङ्क खल्वेते बिषया विशदीभविष्यन्ति । 

वंश॒ः-- र७रेतमाध्यायतः र्टतमाध्यायपयन्तमिदं प्रकरणम् । 
वंशपदेन “राज्ञां वंशः इत्यथों गृह्यते, न तु छषि-देव-दैत्यादीनाम् । 
अतएव कचित् पुराणे राज्ञां वंशः इति विस्पष्टमुच्यते । देवादीनां वंशा 
आख्यानोपाख्यानादिभिः पदेश न्ते; आख्यानादीन्यपि पुराणसंहितायां 

१, ब्रह्म° २३१।१-२३३।७५.; 

विषु ° ६।३।१-७।१०४; 
वायु° १००।१३२-१०२।१३५; 
भाग० १२।४ अ०; 
माकं० ४६।१-४४; 
कूमं° २।४५।४-४६।२५; 

गरड ० १।२१५}४-२ १७] १७; 

ब्रह्मास्ड० २३।१।१२८-३।११३। 

प्रलयविषये प्रकीणां निर्देशाः प्रकरणबहिमृता श्नपि लम्बन्ते ( विष्णु 
१।७।४१-४२ } । 
२. राज्ञं बह्मसतानाजंशस््ेकालिकोऽन्वयः (भाग० १२।७।१६ › । इदमेव 

मतं शिवादिपुराशेष्वपि कण्ठत उक्तम् । 
म् 



( १८ ) 

संकलितानि । पुराणप्रवक्ता सूतः खलु वंशङशलः? इत्युच्यते ( वायु 
३) ! पुराणविषयेषु वंशप्रकरणमतिप्राचीनमित्यभ्युपेयम् । विषयो ऽ- 
यमसाप्रदायिक इतिवृत्तानुसारी च । राजवंशोऽयं सूय-सोमवंशतो 
द्विधा । कचित् पुराणे वंश्रस्तावे भविष्यराजवंशोऽपिं कथितः । 
ख च कलियुगस्थस पविवरणात्मक एव । अग्निपुराणे भविष्यनृप- 
वंशो नोक्तः । 

वंशविवरणप्रामास्यादिविषये मतद्रैधं दृश्यते १ । कचिश्च मतविरो- 
धोऽपिः । अग्निपुराणगत-वंशपरकरणं सुविचायं यत् पर्जिटस्महोदये- 
नोक्तं तत् सारवदिति विज्ञायते । अनेनोक्तं यद्ग्निपुराणगतं वंश- 
विवरणम् अप्राचीनम् । अस्मिन् प्रकरणे प्राचीनाः शोकाः परित्यक्ताः, 
नवीनान् ऋछोकान् विरचय्य श्म्निपुराणएकारः प्रकरणमिदं संकेपेण 
विरचितवान् । नरपनामप्रस्तावे तेषां कमं प्रायेण नोह्लिखितम् । इच्वाङ्ु- 
ऊुलविवरणप्रसंगे अभिपुराणमयुचकार मत्स्यपुराणम् । वंशान्तर- 
विवरणे सामान्यतः पुराणमतमनुसतमप्निपुराणे । कान्यङ्कव्ज-काशी- 

१--किरफिलो वक्ति-““ 7 1116 11751 81116 †्० (गा0[00- 
81110115 {12 © {€ 81211118 226 211 2111528, 15 
00०1655 {116 01त८51- 1 70 112. 2 {11€ 312111128- 
7108. धत] एकप, 38 एह्य 51005689 ( [.४.0. 1. 
४०1. 7. ए.28 ). 

२* वंशादिविषये यत्र मतपाथक्यं विरोधो वा तत्न कल्पयुगादिभेदेन 
भ्यवस्था करणीयेति प्राचीना पद्धतिः। शीधर श्राह--^यत्र यत्र नाश्नां 
वैलष्टर्यं हश्यते तज कल्पयुगादिभेदेन व्यवस्थापनीयम्» । नीलकरठोऽप्याद - 
“श्रन्यतर तु वैन्यस्यैव यज्ञे श्रभिङ्कएडात् सूतमागधौ जातावि्युक्तम् । तत् 
कल्पभेदात् समाधेयम्?" ( हरिवंश ० २१।५।३२४ ) । यथाई-- कचित् कचित् 
पूराणेषु॒विरोधो यदि इश्यते, कल्पमेद्ादिभिस्तत्र व्यवस्था क्रियते बुधै” 
इति । न खलु पुराणे वंशगतानि सर्वारि नामानि कथ्यन्ते, प्रत्युत प्रसिद्धान्येव 
पराये । यथोक्तम् ( वंशवणंनान्ते )-“एतद्रः कथितं सद॑ समासव्यासयोगतः । 
पुनरुकनहृत्वाच्च न शक्यं ठु युगैः सद इति ( वादु° ६६।४६१ ) । श्रपि 
च-- न शक्य विस्तरं तेषा सन्तानानां परम्पर ...वक्वुम् ( ६६।४५८ ) | 
रह्माणएडेऽपि--“पते इच्वाकुदायादा राजानः शतशः स्मृताः ॥। वंशे प्रधाना ये 
त्वस्मिन् प्राधान्येन व॒ कीर्तिताः ( २।६३।२१३-२१४ )1 



( १६ ) 

वंशविवरणप्रसंगेऽत्र ्ान्तिरवलोक्यत इति? । श्रस्माभिस्व मतमिदं 
युक्तम् इति स्वीक्रियते । 

इतिचृत्तविचारप्रघट्के वंशवंशान्तगंतनामान्याभरित्य तद्गतखमस्या- 
विषये विचारः करिष्यते । 

वंशानुचरितम्--षंशगतानां राज्ञां चरितानि वंशाजुचरितपदेन 
उच्यन्ते, यथाह ॒वेदान्तकल्पतरुकार “वंशानुचरितं तत्कर्मेति 

( २।१।३ } । राजकृत-कमौवुस्मारका बहवः; छोकाः पुराणेषु पलभ्यन्ते 
त्रानुचंशग्छोकोऽयम्ः इत्यादिसन्दर्भेण (वायु° ९९२०८; ९&।२९२) । 
वंशपटितराजादुगता राजकमंख्यायनपराः शका एव अनुवंशग््टोका 
इति । अनुवंश्यश्छठोकस्वरूपमाह नीलकशण्ठः--““परम्परागत अआख्यान- 
शोकः इति ( वनपवं १२९८ ) । अस्ति चैतेषां प्रामाण्यम् । राज्ञं 
कमणि प्रायेण इतिवृत्यनुसारीणीति च्रुसन्धानैः सिध्यति ।२ 

१. 716 {1166 एपा०128 ८० 311 गः ल्व भा 

1116 &€62106&165, 1{€ @2-पत8., ^&71, 2110 21262982. 

(ल 2८८00015 276 21 1816€ = एन्तु 2.1015, 116 

811268४ 212. {€170& 006 0 +€ एला 12168, 200 {6 

प्रप्रा (लयात्पाङ 4.1. (10ल्् 00 70 (लु0तण८६ अण 

1116 गत् एलाऽ6 €श्८वु॥ 8, ए 08.४6 16518166 16 

&€16210&165 170 {769 भला565, इल्ला9[ श 71 06 6010- 
€115860 10110. {€ (उश्च पत2 2.00 #&01 &इ1%€ लाल 

०21 6061655 पा गा ताङ 2 [पलतलााौथ् शापन. 

~ 06 ७५8. 316 ८189०६8. गा0क 06 ४० ॥2ता- 

{101 25 72९2705 16 ^152कपऽ 870 16 हु € 
0252, तामा, ‰5 7625 ल क्ल तर०25165, 

211 (166 {0 1 2 इदचलाय] कथ € (छापा) 801. 

1001. 411 11166 70फटण्लाः 8.८ एल्<प]1211165 ग लाः 
01. {106 ^ &71 025 ला16त ऽला1009] $ 25 18६2705 16 

एशङभ्द्रणणं2, 206 251 01251165 { #.1. प... 80). 

२. दव्व्व्य्् लुः 7 115 ए6510611721 2676585 
{0 116 11161871 प्75्णाष (0+&1€55, 19989, ४85 {1166 ६ 
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अस्मिन् वंशप्रकरणे देवासुरकृता दादश सखंमामा शअभिहिताः 
( ० २७६ ) । प्रकरणमिदं वायो ( ९«।७२-८७ ) मत्स्ये (४५३८-५२) 
नरह्मारडे ( २।५२।६९-८८ ) चापि दृश्यते । अचर सं्रामः खलु दाय- 
निमित्तक इत्युक्तम् । तदिदं शान्तिपवेण्यप्युक्तम्- 

इदं तु श्रयते पाथं युद्धे देवासुरे पुरा । 
सुरा भरातरो ज्येष्ठा देवाश्चापि यवीयसः ॥ 
तेषामपि श्रीनिमित्तं महानासीत् ससुच्छुयः 
युद्धं वषंसहखाणि दात्रिशदभवत् किल ॥ 

( ३३।२५-२६ ) 
मन्वन्तरयाशणि-- १५० तमेऽध्याये चतुदश मन्वन्तराणि बणितानि 

स्वायंयुव-स्वारोचिषादीनि । पुराणान्तरेष्वपि समन्वन्तरविवरणसुप- 
लभ्यते-त्रह्म° ९ अ०; ० वं० २।९३ ०; विष्णु २३।१-२ अ° 
ह रिवंश० १।७ अ०; माक० ५३-१०० अ० ( अतिविस्तृतं विवरणम् ) 
कूमं० ९।५१ अ०, नारदीय० १।४० अ०। 

बन्तरनामानि मयुना कीर्तितानि सप्तैव ( १।६१-६२ ) । विष्णु 
धमसूतरे मनुवत् कथनं दृश्यते ( २०।१-१५ ) 

मन्वन्तरविषये वेज्ञानिक्या दृष्ट्याह् गुरुपदहालदारमहोद्यः-'पुरा 
हि प्रथिवीकन्ञपथः वृृत्तवत् प्रतीयमान रासीत् । सररजगतः आ्रापीडन- 
शक्त्या तद्वृत्तं बृत्ताभासरूपेण परिणतम् । यावत् कालं वृत्ताभासस्यास्य 
दीघोक्ञः दौघेतरों दीघततमा भवति ( सुतरां हस्वान्ञः हस्वतरो हस्वतमाो 
जायते ) तावानेव मन्वन्तरस्य अधेपरिमितः कालः । वृत्ताभासश्च यदा 
बृत्तवद् भवति तदा पूर्णो मन्वन्तरकाल इति । मन्वन्तरक्रमोऽयं 
प्रचतत्येव यावत् प्रलयम् । षड़् मनवोऽतीताः, वतेमानश्च वेवस्वतो मनुः” 
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१. श्रसुराणामभाधिपव्यं वेदेष्वप्युक्तम्--“श्रमुराणां बा इयं [ प्रथिवी | 
छपर श्रासीत्ः इति ( तै० ब्रा० ३।२।६।६ } । चरचर श्चसुरपदेन दैत्या 
दानवाश्च गयन्ते, यथोक्तम्--“इ्येते ससुरा श्रचत दैतेया दानवाश्च ये 

( वायु° ६८।१४ ) । 

^ 



(^. 

( सनत्सुजातमभाष्यम् प° &७३-&७४, वंगभाषीया अ्रन्थः ) । विचारोऽयं 
संगतो न वेति सुधीभिविमान्यम्। 

मनूनामन्तरमवकाशोऽवधिव मन्वन्तरमिति क्ीरस्रामी ( अमर- 
टीका० १३२२) । चतुयगखहसखर' खलु ब्रह्मणो दिनम् । अयमेव कल्पः, 
चतुदेशमनुपरिमितोऽस्य काल इति ( विष्एु° ६।३।११-१२ } 

इदमच्र वि्ेयं--युगमन्वन्तरादिविषयकः पौराणिकरसन्दः सत्य- 
मितिवृत्तमाहेति नोररीक्रियते खल्वाघुनिकैविद्रद्धिः १ । 

८ २ ›) वेद-वेदाङ्ग-वेदिकधर्माः 

आग्नेये वेदादिविषयेषु विशिष्टं कथनसुपलभ्यते, तथादि- 

वेदास्तदङ्गानि च परविद्यायां गणितानि (११६-१७) ¦ सन्दर्भोऽयं 
मुण्डकोपनिष्परतिष्ठितः ( दश्यतां १।१।४-५ ) ¦ मतस्यास्याकरस्थलम् 
आथवेणी श्रुतिरिति स्पष्टसुक्तमप्या्नेये ( १।५ )! सुख्डकं खलु आथ 
वेणोपनिषदिति भाष्यकासः} पुराणान्तरेष्वप्येतादशी विद्यागणना 
दश्यते (विष्एु° ६।५।६५; ब्रह्म २३३।६२-६२)२। 

सुख्डकोपनिषदा सह अग्निपुराणमतस्य किमपि वैलक्तर्यमप्यव- 
लोक्यते ! पुराणे मीमां साधमंशाख्चादीन्यपि वेदवेदाङ्गाम्यां सह अपर- 
विद्यायां परिगणितानि, अरुडके पुनरवेदा अङ्गान्येव । किमथं पुराणे 
मीमांसादीनामन्वभौवः छतः, किं वाऽस्य बीजमिति जागस्येव प्रभ्रः । 

इदं प्रतीयते यन्मुरुडकस्य अपरोऽपि कथिद् बुद्धपाठ आसीत् , 
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२. म्बरेदाद्यरं ब्रह इ्याग्नेयवास्ये ( १।६ } ऋ खे दस्यैव नाभ क्स्य 
प्रा्तन्याद् गृहीतमिति विज्ञेयम् । 



( २९ ) 

यस्मिन् मीमांसाधमंशाख्रादीनि शअरपरषिद्यायां गणिवानि। मुरडक- 
शांकरमाष्यदीकाकृता नारायणेन सोऽयं पाठः प्रादर्शि, पाठोऽयमत्र 
प्रकिप्त इत्यपि निगदितम्--“इतिदहासादीनि पच्च आचार्येन व्याख्यातानि 
तेन प्रषिप्तानीति गम्यते, इति । शत्र “आदिपदेन पुराणए-न्याय- 
मीमांसा-घमेशाल्ञाणि गृह्यन्ते । केषुचिच्च मुरुडकोपनिषत्कोशेषु पाठोऽयं 
देश्यत. एव । यथाह  विन्ध्येश्वरीप्रसाददटिवेदः--“स्मननिकटे 
वतंमानेऽतिप्राचीने पुस्तकेऽयं पाठो वतेते । युक्तश्चायम् , अन्यासुप- 
निषत्यु मन्वादिस्रतिष्वपि तथा पातञ्जले व्याकरणमहाभाष्ये च 
इतिदासपुराणएन्यायमीमांसादीनाम् परिकीतंनात्. . सुद्रितसुख्डकोपनिषदि 
तथापाटाभावात् स चांशो निपतित इति प्रतिभाति । ऋग्बेदीयचरण- 
व्यूहे तथा यजुवेदीयचरणव्यहेऽपि दृश्यते--“श्रतिपदम् अनुपदं छन्दो- 
माषा धर्मो मीमांसा न्यायतकौ इत्युपाङ्गानिः इति ( न्यायवात्तिक- 
भूमिका प०२)। 

यदि नाम पुद्यणांशोऽयं सुण्डकत्रदधपाटमभतिष्ठः स्यात्, स पाठोऽपि 
शंकराचायोदवोचीन इति प्रमितं भवेत्, तर्हि पुराणस्यायमंशः अष्टम- 
शताब्दीतोऽप्यवोचीनः इति सिद्धं मवति । शंकरः खलु अष्टमशताब्दीभव 
इति इतिवृृत्तविदः । 

वेदशाखा--ाग्नेये बेदशाखाविषरणं लघु ष्टपाटयुतं च दृश्यते 

( २७१।१-१० ) । पुराणान्तरे विषयोऽयं विशदीकृत इति स्तेयम् 
( विषु ३।४-६ अ०; वायु° ६०-६१ अ०; ब्रह्मारुड० १।३४-३५ 
श्म; भाग०१२।६-७ अ० ) । आग्नेये आश्वलायनशाखा निर्दिष्टा 
( २७१।२ ) । शाखेयं न वाय्वादिषु स्ता । तथैव "शाङ्लायनीशाखाः- 
ऽप्यत्रैव स्मृता, नान्यस्मिन् पुराणे । इमे शाखे अतिप्रसिद्धे इति पुराणे 
कण्ठत उल्लेखाद् विज्ञायते" । शाखान्तराणां परिचयादिकं भन्थान्त- ` 

१. श्राह सत्यव्रतसामश्रमी-“श्रस्मन्मते तु शाकला माण्डूकेया चेत्येत 
एव दे प्राचीनतमशाखे; रेतरेथारए्यके एतयोरेव दयोराचार्यनाम्नोराश्रान- 
दशनात्, श्रपि शाङ्खायनी स्यान्माण्ट्रकेयानुशाखा मारड्केयभेदेवेति । त 
पत एवं दे श्रथ्येतृमेदात् पाठादिभेदत एकर्विंशतित्नमापन्ना । तत्र चेदानीं 
मार्धकेयानां शाङ्लायन्येवेका लुस्ावरिष्टा शाकलुप्नामाश्वलायनीति । श्रत 
एवाभ्रिपुराणे एतयोरेव इयोः शालयोरनामनिर्दैशो विद्यते , २७१।२ )-मेदः 



( २२) 

रतोऽवगन्तव्यम् । १ 

ज्यासरिष्य्ुर्भिः पैलादिभिवेदा व्यस्ता इति १५०।२३-३० 
इत्यत्रोक्तम् । मतमिदं सवत्र पराणे प्रसिद्धम् । 

वेदपरिभाणम्--लक्तपरिमिता वेदमन्त्रा इत्याग्नेये रक्तम्- 
ऋगथवं तथा साम यजुः संख्या तु ल्तकम् ( २७१।१ ) । यद्यपि 
परिमाणएमिदं न निरुक्त-वहद्देवतादिषु प्राचीनम्रन्थेषु स्मृतं तथापि 
वैदिकसंप्रदाये नूनमस्य परिमाणस्य प्रसिद्धिरासीदिति विज्ञायते । 
उक्तं च चरणव्युहे--“लक्तं तु चतुरो वेदाः ( प्र० ५० ) । ठदीकाकारो 
महिदासोऽत्र न किमपि व्याख्यातवानिति महदाश्चयंम् ¦ पुराणेऽपि इयं 
प्रसिद्धिरवलोक्यते ! विष्णुपुराणे बेदपरिमाणमभिलच्य शतसाहसरसं- 
मितः इति पदं प्रयुक्तम् ( ३।४।१ )। शतगुणितं सहर शतसहख , 
शतसदखमेव शतसाख , स्वार्थेऽण् । वायवीये “शतसाहसरसंज्ञितेतिः 
पदमस्ति, अर्थश्च समान एव । बेद्परिमाएविषये प्रसिद्धिरियं कथं 
जातेति युधीभिविभाग्यम् ) । 

अस्मिन् अध्याये कासाव्न शाखानां परिमाणमपि निर्दिषठम् । 
पुराणएपाख्ध अत्यन्तं अष्ट॒ इति कृत्वा शछोकानाम् अथंनिधोरणं दुषेटं 
प्रतिभाति । 

वेदविषये अन्यदपि विषेचनीयं तथ्युक्तम्- हयभ्रीवदानवेन 
बेदोऽपहतः, मत्स्यरूपी विष्णुस्तं जघानेति ( २।१६-१७ ) । 9 
तदुद्धारविषयका एवादशाः सन्दभोः पुराणेष्वतिभ्रसिद्धा एव । ष्पि 

शाङ्खायनश्चेक श्राश्वलायनो द्वितीयः इति । श्रयाप्येते एब द्वे शाखे विद्येत 
६ रेतरेयालोचन प्र १३२ ) । एतदनन्तरमेते शाखे श्रधिच्रत्य बह उक्तं 
सामश्रमिखा । 

१. “पुराणगत वेदविषयक सामग्री का समीत्तात्मक अध्ययनः नामधेये 
ग्रन्थे वेदशाखानां पस्वियादिकं वि्तरेणोपवरितम् । अन्धोऽयं शीघं मुद्धितो 
भविष्यति । 

२. विंभागोऽयं यजुवदस्यैवेति वैष्णवे । शन्न यजुवेंदपदेन चत्वारो वेदा 
उपलक्छिताः, यजनार्थखाद् वेदानाम् । टीकाङच्छीधरोऽपि तथेव वक्ति 
( ३।४।११ ) | श्रस्ति च प्रसिद्धि-'घ्व वेदा यजुःप्रोक्ताः इति । 
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बहुधा वेदिकवाङमयस्य वैदिकधमंस्य च क्षयो जात इत्येव तत्वम् 
आभिराख्यायिकाभिव्यज्यते+ । 

इदमप्युक्तं--कलियुगान्ते बाजसनेयको वेदो दशपञ्चशाखामयो 
भविष्यतीति ( १६।५-६ ) । कलियुगे छस्स्नस्य बेदस्यापत्तयो नाशो वा 
स्वेपुराणसंमत इति नातिरोहितं बिदुषाम्*। एवं सत्यपि वाजसनेयनाम्नो 
ग्रहणं किमथमिति प्रन उदेति । अत्राह नीलकशर्ठः ८ हरिवंशगत- 
कलियुगवणंनपरायणग्छोकव्याख्यानावस्षरे, स शोकोऽप्ययमेव-- सव 
रह्म वदिष्यन्ति सवं वाजसनेयिनः इति ( ३।३।१३ )- “शाखान्तर. 
लोपात् तेन वेदत्रयसाध्यो यज्ञ उत्सन्नो भविष्यति इति भावः । 
इदानीमेव पश्चिमदेे तथा दशनात्? । 

अथात्र बेदाङ्गान्यधिक्त्य आग्नेयमतं व्याख्यायते- 

छन्दःशाश्चम्-- आग्नेये शाञ्स्यास्य सारः प्रदत्तः, स च पिङ्गला- 
ञुसारी ( ३२८-३३५ ) । उक्तमपि “छन्दो व्ये. ..पिङ्गलोक्तम्?ः 
( ३२८।१ ) । अन्न गणाः, छन्दोदेवताः, पादविचार,, उक्छृत्यादिच्छ- 
न्दोमेदाः, सम-अधंसम-विषम मेदाः, यतिः, भ्रस्तारश्चेत्येते षिषया 
व्याख्याताः । बहुषु स्थलेषु पाठाशदधयो दृश्यन्ते । 

बहुषु छन्दःशास्तरेषु सस्यु पिङ्गलछन्द्ःशाक्लमेषानुदतमग्निपुराण- 
कारेण, यतो हि इदमेव सवंसाधारणमिति। आह छन्दोविचिति- 
व्याख्याता हृषीकेशः याः षट पिङ्गलनागाये; न्दोवि चितयः कृताः । 
तासां पिङ्कलनागीया सवेसाधारणी भवेत्" इति । 

शिक्षा--शिक्ता नाम वर्णोचारणविद्या । आग्नेये शिन्ञा संकतेपेण 
प्रोक्ता ( ३३६ अ० ) । प्रकरणमिदं पाणिनीयशिक्ञासंक्ेपमात्रम् । इयं च 
सुष्टु संपादिता डा० मनोमोहनघोषमहोदयेन, प्रकाशिता च कलिकाताः 
विश्वविद्यालयेन । 

१. मत्स्य ° ५३।१५-७; वराह० १।५; ११३।२०; रेवा० ६ श्र०; मागण 
५।१८।६; पद्म ° &।२५७।१-३१; भाग० ११।४५।१७; पद्म ° ४।२२।२३। 

२, द्रष्टव्यानि कलिवणंनस्थलानि-ब्रह्म २२६२३२० श्र ०; वायुर ५८ 
श्म०, मस्य १४४ अ कूम० १।३० श्र विष्णुर ६।१-२ शअ°; भाग 

१२।२ श्र ° । 



( २५ ) 

अत्र पाणिनीयशिक्तेति पदेन श्छोकमयी शिन्ला' विवक्षिता, न पुनः 
सत्रमयी अभ्रसिद्धा शिक्ता१ । 

शिक्ञाया अस्याः संपादनं कु्व॑ता घोपमहोदयेन यदुक्तं तदत्र संमहे- 
णोच्यते-स्यां शिक्ञायां खल्पः प्रक्िप्रभागोऽस्ति, स च याजुषपाणिनि- 
शिक्ताप्रभावेण कृत इत्यपि विज्ञायते । शक्ञाया आरम्भे यो दौ शेक 
स्तः, तौ चिन्तनीया्थौँ इत्यपि घोषमहोदयेन विवृतम् । आग्नेयशिक्ञायां 

१. सूत्रमयी परिनीया शिक्ला प्राच्यविद्याप्रतिष्ठानतः प्रकाशिता) इयं 

पारिनीयेवेति महता संरम्मेण श्रीयुधिष्ठिरमीमांसक्रः प्रतिपादयति ( साहित्य 

७।४ ) } -छोकास्मिका शिक्ता खलु पाणिन्यनुजेन पिङ्गलेन रथितेति शिच्चा- 
प्रकाशटीकाकाराः--श्येष्ठभ्रातृभिर्विहिते व्याकरणे श्रनुजस्तत -गवान् 
पिङ्गलाचा्यस्तन्मतमनुभाग्य शिक्तं वक्तं प्रतिजानीते इति । शिक्ञेयमवँ चीने 
काले केनचित् श्रमिपुराणे संयोजिता, यतो हि अस्याः शिच्ताया निर्देशोन 
नारदीयपुराणसूच्यां विद्ते । संयोजनकारः शिच्चेय्ं पाशिनिङ्ृतेति न 
कथितवान् , च्रतः प्रतीयते श्रस्याः पिद्गलङृतत्वं मन्यमानेन संयोजकेन 
पिङ्गल्न्दःसारानन्तरं शिाप्रकरणमिदं संनिवेशितमिति । श्लोकमयी पाणि- 
नीयशिन्ञा न सर्वथा पारिन्यनुशासनानुखारिखीति मीमांसकमहोदयेन स्वकृते 
नित्न्धे प्रतिपादितम् । 

२० 11115 17{€पुगद्धठप = ऽल्€पाऽ 0 06 > फण 
0 5016 1216 51106. 110 प्परतलाः {€ 171101८6 

2.05 166605160 ग = ध्ी€ 2811171871 5115818. ऽपु1166 
06 7168070 रङ्गश्च €॥6. ४0 6 ल€त०पल्छणञ]क 6०६९0 

^ इ710पा8772 30-42. प नप्पााश्ल्लुङक ठप ताप 

„ 26021886. 00 2. 01510672. ग € 0881916 

26 0 € इणः. ( ८, 800 4.6, } [ला था 
एदा] 05 प्ली ला 1120 1000 ए6€215, $€ 7708. € 
1५51866 10 ८86 ॐ 255 प्र 200 106 तदल 

(तरल धावता ( तएतपल्मः , 11-12 ). 

३. 1८15 €णातला1 ध84 {6 (णाल म 6 (हण 
13.118. 6061910 0 {€ 21110123 15112. {00 {€]† 8 

त0िलपा 0ण्लाः 5 ४० = न्छपारलड गा धल श्ना _ 



( २६ ) 
शिन्लाकारत्वेन पाणिनेनौम नोक्तम्, यद्यपि छन्दःप्रसंगे पिङ्गलस्य नाम सृतम्, अतो गम्यते शिक्ञाकारोऽयं न पाणिनिकनष्वमस्याः शिन्ञाया तातनानत । मधुसूदनसरस्वती खलु पाशिनिमेव शित्ताकारत्वेन सस्मार" । 

भवतु नाम यत् किमपि, इयं ोकातस्मिका शिन्ञा न पाणिनिङृता भवितुमदहति--्थ शिं प्रवच्यामि पाणिनीयं मतं यथाः इत्युक्तेः । पाणिनिमतमाश्रित्य केनचिद् विदुषेयं शिन्ञा कोकैः प्रणीता । सा च पुनः बहुशाखं गता -ऋकशाख्ीया, यजुःश।खीया, अभ्निपुराणीयेति । रासु शाखासु पाठन्तराणि पाबृद्धि् लभ्यन्ते; शाखामेदे पाटवैलक्ञण्य भवत्येवेति सर्वत्र दश्यते | 
ग्याकरणम्--च्रमर ३४९ तमाध्यायतः ३५९ अभ्यायपर्यन्तमिदं 

भकरण॒म् । _ कातन्ते( कलाप }व्याकरणाश्रितमिदमिति व्यक्तं प्रतीयते । स्कन्देन ( -छमारेण ) प्रोक्तमिदं कात्यायनायेति उक्तमादो ( २४८।२८; ३४९१ ) । कातन्त्रज्याकरणं कमारोक्तमिति साप्र- 
दायिकाः। इमारभरसीदेन शर्ववर्मणेदं शास्त्रं रथितमिति प्रसिद्धि; 
( इत्तिटीकापरिशिष्टे पर ४६९ ) । मतमिदं तकोसहमिति वेदितव्यम् । वस्तुतस्तु कमाराणामिदं कौमारम्, सुकुमारमतीनां बालानामेवेदं 
5115112, [† 087 1101 € 95061216 लला 1116 9 
07 01 {16 गलाः एल्ल्ला5गा15 19.9€ 170; 1216 {1€ 1101615- 
1011 9 116 ^€प7एपा-813. 77 {113 1718.4{€ाः 0 1106]06€- 
पतलापन ०8 प्रलाः जा) (्गा्ञंजा) ( {72051810 
ए. 30). 

१. ^इाएपा218. 0065 101 (रालः 10 72711711 25 {€ दण 01 {116 75112, 0 77) 6256 0 116 706८2] ध ष्टा ग 18185 (7080, {76 50प्ा८८ 85 एट्ला ` 
71611106. {75 ८० लु] € {रहा 10 11168. 1112 
10 {16 (०प्णालः ग {16 4 &1110पा-2108. {116 8111079] 
07 {116 एव्ा12 61161123. 25 1101 107. एप ८ [1896  ऽन्€ एर्लग€ च्ञ 1/2त0्ञात 2 58185211...0011510€ा5 
हक्ाा 10 06 च्ल अणा ग 1€ 91578. 1170प््टा) € 
@118118 {121 28102....2561105 11 अला प्र 10 2216318. 
{पप्र0तपलप्ग ए. 49 ). 



( २७ ) 

व्याकरणमस्युपयोगीति । मतमिदं विस्तरेण प्रत्यपादि श्रीयुधिष्ठिर- 
मीमांसकेन ( संस्छृतव्याकरणशाख्र का इतिहास प° ५०२ ) । यद्यपि 
प्रकरणमिदं कातन्त्राुसारि, तथापि पाणिनीयं पद्धतिमपीदमनुसरतीति 
पाणिनीयप्रत्याहारदिदशनादु मीयते ( ३४ अण द्र) । गरुडेऽपि 
कुमारकाव्यायनसंवाद् व्याकरणं प्रोक्तम् ( १।२०३-२०४ अ० ) । एतत् 
प्रकरणमपि श्रभ्निपुराणोक्तन्याकरणसादृश्यं भजते । 

स्कन्देन व्याकरणमिदं कात्यायनाय प्रोक्तमिव्युक्तम् ( ३४९।१ ) । 
कात्यायननामधेयेन विदुषा केचन कातन्त्रभागा निर्मिता इति विज्ञायते 
यथोक्तं--“वृ्तादिवदमी रूढाः कतिना न कृताः छतः । कात्यायनेन ते 
खटा विबुद्धपरतिबुद्धयेः । एतद्विषये संस्छृतव्याकरणएशास्त्ेतिहास्रमन्थे 
कातन्त्रेप्रकरणं द्रष्टव्यम् । 

एषु अध्यायेषु यादशी शब्दशास्नीया प्रक्रियाऽभिहिता सा न अष्टा- 
ध्यायीमनुसरति, प्रत्युत कातन्त्रपद्धतिम् । सन्धि-सुबन्तादिरूपेण 
यः कऋमाञ्त्र दशितः, तस्य सवप्राचीनमुपदेष्ट कलापव्याकरणमेवेति इति 
वृत्तविदः । किञ्च प्रक्रियासु यानि उदाहरणानि * प्रोक्तानि ( तवेदम् , 
सकलोदकम् , दर्डाभम्, सागता, दधीदम् इत्यादीनि ) तानि कातन्त्र- 
वृत्तो अबिकलरूपेण उपलभ्यन्त इति । सुबविभक्ति-कारकादिषु अपि 
यानि उदाहरणानि प्रदत्तानि तान्यपि कातन्तरवृत्तादिषु बहुलं प्राप्यन्ते । 

निरुक्तं कोशश्च- आग्नेये निसक्तशाखस्य सारो न दृश्यते 
कोशस्य पुनह श्यते ( ३६०-३६७ अ० ) । निरुक्तसाम्यात् कोशोऽपि 
वेदाङ्गविशेष इति कृत्वा कोशप्रकरणमनत्र आलोच्यते । 

अग्नौ अमरकोशस्यैव सारः कृत इत्यत्र न संशयलेशोऽपि । प्राञ्च 
आचायोस्तु स्रसखंस्काराुसारेण मरः खलु चअग्निपुराणएमवुसतवान्? 
इत्यमिदधुः । यथाह भास्कराचायंः--केयूरमङ्गदं दोमुषेत्यग्निपुराणं 
तु भुजभूषणत्वेन अयुगमय्य कथनपरम् । तदनुसारित्वाद् अमर- 

सिंहोऽपि तत्पर पएवेत्यदोषः ( ललितासहस्रनामभाष्य १० ३५ } । 

इदमपि प्रतीयते यद्ग्निपुराणगतकोशोऽपि पाठमेदा आसन्निति । 

भास्कररायेण आआदित्यविश्धवसवः...गणदेवताः इति शोकः अग्नि 
पुराणवचनत्वेन उदाहतः, न स -ोको युद्ितेऽग्निपुराणको शमरकरणे 

दश्यते, श्रमरकोरो तु पछ्यत एव । अमरकोशसंस्काराद् भस्करस्य 
प्रमादोऽयमित्यपि संभाव्यते । 



( रेठ ) 

अमरः खलु चतुथंशताब्दीमव इति हरदत्तशमौ (111106"0110) 
10 ^708781:058. {. 10) । अन्न बिदुषां मतानि काणेमहोदयैः 
प्रदरितानि१, च्भ्रासंगिकत्वाद् न तानि परीयन्ते । 

उयोतिषम्--बेदाङ्गज्योतिषविषये कथिद्पि च्च नात्र दृश्यते ! 

शुमाशुभविबेकद-फलित-ज्योतिषतिषयिणी चचो १२१तमेऽध्यायेऽस्ति । 
कस्यचिद् महतस्तन्त्रस्यायं सारभूत इति विज्ञायते “चतुलच्ञस्य 
सारम् इति वचनात् ( १२१।१९)। १२१।१-१४९।१५ इत्यत्र कालादि- 
गणना, युद्धजयाणंबीय-नानायोगादिकथनं तान्विकक्रियाश्च वणिताः। 
युद्धजयाणेवप्रकरणं ( १२३-१४९ अ० ) नूनमेतद् विषयकं कमपि 
अन्थमाभित्य लिखितं तत्सारसंम्रहं कृत्वा । युद्धजयाणंवनामा भन्थो 
रघुनन्दनेन, स्वरोदययन्थकरृता नरपतिना च स्मृतः ( द्र एप्216 
र6५0708, प्र० १३७ पादरिप्पणी १२८ ) । 

अर्निपुराणीयसत्रनकोशान्ते न्तत्रयहादिसंमिवेशविषये लघिष्ठं 
विवरणं प्रदत्तम् (१२० तमेऽध्याये) । उक्तमत्र--““त्रिनामिमतिपच्नारं (१) 
षण॒नेमि इययनार्मकम् ॥ संवस्ससमयं छसनं कालचक्र" प्रतिष्ठितम् 

इति ( १२०।२३-२४ )। अस्य मूलश्कसंहितायां द्रष्टव्यम् ( पञ्चारे 
चक्र ,..१।१६४।१२ ) । 

कृल्पः--कल्पलक्लणं बायो अभिहितम् “मन्त्राणां कल्पनं चेव 
विधिषृष्टेषु कमं { ५९१४१) इति । याज्ञिककमंसु मन्त्राणां विनि- 

१. 81105 02.165 1296 €€ा1 2551160 10 4118.18- 
51111118. 7101. 10260061} ( प्15॥0ा ष ग ७8115111 [11678 

ण€ 0. 433 ) प्रपिप्§ पा 11 15 17700906 9 16 ` 
ग०ण150€0 200+ 500 4.1. 485 णाल 585 024 
116 ^1118.72.1052. 25 17811512.166 17110 (1111686 111 [€ 

6 च (लाप (112 : [18६ ८) 1६ 6861765 ण5 ? 282). 

7 {)1. प्ण्लणण्€ ( [९.4.59 1906 ए. 940 ) 12.665 € 
‰111218.17058. ए0€ारष्ला 625 2.16 940 ^. 7. शालाः 
णा. 920 इा्ठपात5. क. 0वूर छाल 1६ 71 (16 4) 
(लापा 4.12. ( प्राणश ऽ धाञा 20665. ए. 6). 



( २६ ) 
छ क भचिपुराणप्रोक्तानि योग! एवास्मिन् अङ्के कथ्यते । एतदृदशा अ चतुर्वेद्- 
विधानानि ( २५९-२६२ अ० ) कल्पशास्ान्तग॑तान्येव । विष्णुधर्मा 
त्तरेऽपि एतादृशा अध्याया दृश्यन्ते (२।१२४-१२७) । सामविधानादि- 
ब्राह्मणेषु विभिन्नेषु कल्पसूत्रेषु च यादृशा विनियोगाः प्रदितास्तेऽच् 
संकलिताः समासतः मन्त्रसूक्तादिनिर्देरो बहुशो अष्ठपाठाः सन्ति, 
प्रकरणान्तरे पाठविषये विचारयिष्यामः । 

कचिश्च सुक्तादिविषये विशिष्टा सुचना प्रदत्ता । श्रीसुक्तं च प्रति- 
वेदमस्तीव्यक्तम्--श्रीसूक्तं प्रतिवेदं च ज्तेयम्ः ( २६३।१ , । 
एतदनन्तरं बेदगतानि श्रीसुक्तानि विव्रतानि ( २६३१-३ ) । मतमिदं 
विष्एुधर्मोत्तरेऽपि दश्यते ( २।१२८।२-६ ) । एतेषां मन्त्राणां विपये 
ताग 9 02511858 अन्थो द्रष्टव्यः ( भाग ३ । 
प ७७ ) | 

अभनिङ्ृतं वेदवचनव्याख्यानम्- चाग्नये स्नन्ति शोका ये सा्ञा- 
दुपनिषद्भ्यो गृहीताः । केचन च उपनिषदथंमाभित्य विरचिताः | 
सुखावबोधाथं कानिचन वचनान्युदाहियन्ते- 

अभ्चि० उपनिषत् 

१. द्रषटन्यस्त्वथ मन्तव्यः श्रोतव्यश्च आत्ावा श्रे द्रष्टव्यः 
दिजातिभिः ( २।५६।२७ ) श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि- 

ध्यासितव्यः ( बृहदा- 
रण्यक २।४।५ ) 

२. सो ( योऽ ) सावादित्यपुरुषः माध्यन्दिनिसंहिता 
सोसावहमखण्ड ओम् ( २७७२४ ) (४०१७ ईशोपनिषच ) 

१. उक्तमत्र--“श्राषं वै दैवतं छन्दो विनियोगज्ञ॒चआ्रचरेत्” इति 

(२६२।२५) । मन्त्राणां ऋषिदैवता छन्दश्च विज्ञेयानि मन्वजनितकर्मसाफल्यायेति 

प्राचां श्रपि श्राह ध्यो ह वा श्रविदितारभेयच्छुन्दोदैवतव्राह्मणेन मन्तरं 

याजयति वाध्यापयति वा स्थाणु च्छति गते वा पदति.” ( दुगंनिरुकतीका- 
याम् उदुधरतमिदं श्ाह्यणवाक्यम् ) । त्राषेयनराद्यणारम्मेऽपि प्रतादृशमेकं 

वाक्यं विद्यते । 
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३. य एवमेवं विन्दन्ति ये चारस्यकमाभिताः... छान्दोग्य ५,१०।१-२ द्र 
क्रमात् ते संमवन्त्यर्चिरहः शुक्लं तथोत्तरम्... उपनिषदि अमानवेति 
ततस्तान् पुरुषोऽभ्येत्य मानसो ब्रह्मलोकि- पाठः, आग्नेये तु मानस 
कान्... इति । स चापपाटः ) । 
धूमं निशां कष्एपक्लं दक्षिणायनमेव च... 
क्रमात् ते संभवन्तीह पुनरे व्रजन्ति च। 
( ३७६।३८-४२ ) 

४. यस्य देवे परा मक्तियंथा देवे तथा गुरौ । शखेताश्चतरोपनिषत् 
तस्यैते कथिता हथः प्रकाशन्ते महा- ( ६।२३ ) । 
त्मनः ॥ ( ३५२।३६) 

५. प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा नद्य तद्घद्य- युण्डक २।२।४ 
मुच्यते ॥ 
छप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत् तन्मयो भवेत् 
( ३७२,२.०-२८.) | 

६. वेदानुवचनं यज्ञा ब्रह्मचयं तपो दमः। बृहदारस्यकम् (४।४।२२) 
्द्धोपवासः सत्यत्वमात्मनो ज्ञानहेतवः ॥ अस्य मूलमिति सष्टम् 
( ३५६।३६ ) 
( अत्रत्या बहवः शोका याज्ञवल्क्यस्मरति- 
यतिधमंप्रकरणे लभ्यन्ते ) | 

वैदिकधमंः --यज्ञादिविषये विशिष्टं लघु च विवरणसुपलभ्यते 

( १६६ अ० ) ; शत्र ष्टचत्वारिशतसंस्काराणां * विषरणमास्ते- 
गभौधानादिविवादान्तानि चतुदश कमणि, पञ्च महायज्ञाः, सप्त पाक- 
यज्ञाः, सप्र हवियंज्ञाः, सप्त सोमसंस्थाः, अष्टौ आस्मगुणश्च गण्यन्ते , 
(१४-५७-७७ +- ८ = ठ )* । गोतमधमंसूते ( ८।१२-२३) 
एतदनुरूपं मतं दश्यते । 

॥ 

१, सं्कारः = संस्कारो नाम स मवति यस्मिन् जाते पदार्थो भवति योग्यः 
५ % = ¢ ८६ * (> 

कष्यविदथस्य ( मी मांघ्ामाष्य ३।१।३ ) । श्राह शंकराचायः-- संस्कारो हि 

नाम गुणाघानेन वा स्याद् दोषापनयनेन वा? ( शारीरकभाष्य १।१।४ ) । 

२. संस्काराणां बहुविधा गणना प्रचलति । प्रसिद्ध च षोडशंसंस्कार 
गणना ( याऽन्नेये न प्रतिपादिता ) यत्र गभांधान-पुंसवन-सीमन्तोन्नयन-विष्णु- 
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च्राम्नेये सन्ध्यागायन्नी विषयौ उक्तौ ( २१५-२१७ ) ! वणोश्रमग्रसंगे 
प्रायेण सर्वेषु पुराणेषु सन्ध्यादिक्रिया व्याख्याताः । अत्र सन्ध्याविधि- 
लंघुरुक्तः । ना सन्ध्यायां न्यासादिकमौणि अन्तग॑तानि । अत्र वणिता 
पद्धतिः तैचिरीयारण्यकोक्तं सन्ध्याकमं (२।२) अनुसरति । मानवगृह्यसूत्र 
(१।२।१-५ ) शाङ्खायनगृह्यसूरं ( २।९१-२ ) चात्र द्रष्टव्ये । 

गायत्नीमन्त्रश्च प्रायः सर्वेषु वेदेषु दृश्यते ( ऋग्° ३।६२।१० 
अन्यत्र च ) | २१६ तमेऽध्यायेऽयं व्याख्यातः । वैष्णवदष्ण्यनुसारि 

चेदं व्याख्यानम् । अवौचीनबहत्पराशरादिस्मृवावपि ( चतुर्था 

ध्यायो द्र” ) एतादृशं व्याख्यानञुपलम्यते । पादूमे गायत्रीमन्त्रो 
व्याख्यातः ( ६।२५२।२०९-२११ ) ! अत्र ्रचोदयात्' इत्यस्य स्थाने 
श्रभातिः इति पदं प्रयुक्तम् ।* 

इदं श्रतमस्माभियंच् श्रीजीवगोखवामिपादेन अभिपुराणीयगायत्री- 

व्याख्यानस्य टीका व्यरचीति ( शभिषुराणएीयगायज्यथेभाप्यम्ः इत्येव 

टीकाया नाम )। साऽद्यापि न प्रकाशिता । 

( ३ ) स्सृतिषुराशेतिहापाः पौराणिकधमंश्च 

स्मृतिं पुराणं स्परतिपुराणोक्तं घम चाधिष्त्य बहृक्तमाग्नेये ¦ यपि 

्यृतिपुराणो्तो धर्मो वेदमूलकस्तथापि प्रचलितः स्मातधर्मा बहुलं 
तन्त्रमिभित इत्यभ्युपेयमेव । अत्र स्छयुक्तं पुराणोक्तं च धमंमेकी- 

छत्य स्मार्त॑धर्मपदं व्यवहृतमिति विज्ञेयम् । 

वणौश्रमादयः स्मार्तधमौ यद्यपि न पच्रलक्तणान्तगेताः, तथापि 

. अवाचीने काले एतेषां धमोणामन्तभौवः पुराणेषु कतो लोकसंग्रह 

वि-जातकर्म-नामकरस-निष्कमण- अरचप्राशन - चौल - उपनयन - वेदनतचदु्टयः 

समाव्तन-विबाहाश्च गण्यन्ते । षोडशविधगणनायामपि मतभेदो हश्यते । 

१. गायत्रीमन्त्रस्य व्याख्यानं गोपथत्राह्मणे ( १।१।३४-३६ ); नेमिनीयो- 

परनिषदत्ाह्मणे ( ४।२७-२८ ) च इश्यते । 

२. कथं (प्रचोदयात्, इत्यस्य व्याख्याने श्रभातिः इति लडन्त पद् प्रयुक्त- 

मिति विचार्यम् । प्रचोदयादिति ्ेरलकारस्य रूपः न इ विधिल्िडः, 
( श्राग्नेये 

तु चोदयादित्यस्य व्याख्यानं म्रेरयेद् इति ( २१६।१३ ) । 
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कामनया पुराण्रवक्तभिः } अतिप्राचीने काले नायं विषयः पुराणे 
मुख्यतः प्रतिपादित इति न्यायभाष्यतः प्रतीयते । आह हि बात्स्यायनः- 
"लोकव्यवहारव्यवस्थापनं धमंशाक्चस्य विषयः, लोकबत्तकथनमिति 
हासपुराणस्य विषयः इति ( ४।१।६२ ) । वणोश्रमादिविधीनामंशतोऽ- 
सुप्रवेशो व्यासछृतायां पुराणसंहितायां कृतो व्यासेन, यथाह-- 
'ख्यानेशधाप्युपाख्यानेगोथाभिः कल्पशुद्धिभिः, पुराणसंहितां चक्रः 
( विष्णु० २।६।१५ ) । अत्र कल्पपदेन कमंकाण्डीयविधिगु ह्यत इति 
स्पष्टमेव । स्मातधमस्य समाजं प्रतिष्ठा टरा सवत्र ततप्रचारकामनया 
विषयोऽयं पञ्चवितः पराणकारैरित्यतुमीयते* । तीथीदीनां विस्तायो 
न वैदिकयरन्थेषु घमसूत्रषु प्राचीनस्पतिषु च दृश्यते ( यद्यपि भूम्यादीनां 
पुण्यमयस्वमेषु अभ्युपरगतमेव ), पुराणेषु च अतिविशदीकृतास्तीथंदान- 
त्रेताद्यो विषयाः । प्रतिष्ठादिषु पुराणाद् युकतेतिकतंज्यतैव ्राश्चयणीयेति 
शिष्टपरम्परासु प्रसिद्धिः । अतो गम्यते यद् लोकधमौणामेषामन्तभौवो 
यथाकालं पुराणेषु कृत इति । धामिकेषु विषयेष पुराणानां बलिष्ठं 
प्रामाण्यं न धमसूत्रकृड्रुक्तम् । धमविषये मतुनापि श्रुतस्पृतिसद्ा- 
चारात्मतुष्टीनामेव ( २।६ ) प्रामास्यमुक्तम् । अत्र स्प्रतिपदेन मानवादि- 
धमंशाख्राणामेव हणं न पन्न ह्यादिपराणानामिति । पराणएश्रवणं तु 
मनुना विदहितसुदेश्यविशेषसिद्धये “स्वाध्यायं श्रावयेत् ..आख्यानानीति- 
हासांश्च प्राणानि खिलानि चः ( ३।२३२ ), अतो गम्यते लोकबरृत्तादि 
ज्ञानाय पुराणस्य प्रामास्यं, न तु सात्ताद् धमन्रह्यतत्त्वज्ञानायः । धम- 
सूत्रादिष्वपि लोकन्ञानामिवरृद्धये पराणश्रवणं षिहितम् । अवोचीने काले 
दाशंनिकबिषया पि पराणेषु संकलिताः सामान्यतः । यत् श्राद्धादि 
विधर्णं पुराणे संकलितं तदपि सामान्यमेव, कृत्स्नं विवरणं खलु 

१. पुरा पुराणे सर्गांदयः पञ्चैव बिषया आसन् । आख्यानोपाख्यान- 
गाथकल्परुद्धयस्तु पुराणतः प्रथक् स्थिताः ( वेदेऽन्यत्र च ) । श्राख्याना-ˆ 
दीनां लोकोपयोगितां ष्ा वेदव्याषः पुराणसंहितानिमांणुङ्काले सगादिपञ्चलक्ञणेः 
सह श्राख्यानादिवाङ्मयमपि संजग्राह । श्रनेन संहननकमंणा पुराणसंहिताः 
इति नवीनं नाम जातम् , वतः प्राक् पुराणमित्येव पदं प्रचलितमासीदिति 
श्मन्यत्र निलपितम् । 

२. पुराणादीनां सगांदिकथाप्राधान्याद् इतिहासवह्लस्वेन श्रथवादादिरूप- 
तया...वेदानुभ्राहकतया धमे प्रामाण्यं न स्वतः ( युाज्ञवल्क्य० १।७ गता 
बौरमित्रोदयदीका ) । 
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सूत्र-स्मृत्योरेव द्रष्टव्यमिति । इदानीं तु पयणानां सवेथा प्रामास्यमपि 
धम्यक्रियासु कासुचिद् अभ्युपगम्यते निबन्धकारेः १ । 

अयं स्मार्तो विषयों यथा पुराणे विभिन्नेषु कालेषु संगृहीतः, श्राम्ने 
येऽपि तथेव । अत्र हाजरामहोदयेन बहु विचारितम् । इदं तस्य विचार- 
फलम्- तीथं-घ्राद्ध- देवपूजा-वरणीश्रसधमं - विवाह-अरशोच-शुद्धि -प्रहयज्ञ- 
ब्रत-तपा-नरक-दान-रजधमोदयो विषया नवमशठब्यामाम्नेये सघंक- 
लिताः। एषु अपि प्राचीनतमा अंशा सन्तीति विच्चेयम् । स्नान- 
अम्न्याधान-सुद्रा-दीक्ता-्ासलादनिमोण-मूतिभरतिष्ठा-वासतु-आदयः नवम- 
शताब्दीतोऽपि अवोक्ाल्े संगर्यीताः । ( ए ८9120 [९८८०05 
१८५-१८६ ) । 

इदमत्र विज्ञेयं यदत्र संकलनकाल एव कथ्यते । इमे विषया 
मन्वादिस्मृतिभ्यः संकलिताः, अतः स्वरूपत इमे विषयाः 
प्राचीना एव । 

वर्स॑श्रमधमः-- अग्नो वणंश्रमधमंः कात्छ्येनाभिहितः ( १५९- 

१६२ ्र० )| अत्र पष्करो बभाषे रामाय; रामोऽयं परशुरोम इति 
विष्यणुधर्मोत्तरतो विज्ञायते । कोऽयं पुष्कर इति न ज्ञायते । विष्णु 
धममत्तिरे द्वितीयांशे पष्करग्रोक्तो वणाश्रमधमं उक्तः । उभयत्र शब्दाथ- 
साम्यम् अवलोकनीयम् । दिङमात्रसुदाहियते- 

अभि० १५१ अ० = विष्टयुघ० २।८०-८१ अ० 
+ १९२ अ= ,; गाठ श्र 
१ ९६० छ ०~ 33 २२१३१ ऋ 

विष्मुधर्मोत्तरवचसां सारसंकलममेवाग्नेये कृतमिति प्रतीयते । 

अमनो पच्वधा धमं इत्यक्तम्-धमं बै पञ्चधा स्पृतम् इति 
~ ८ १६६।१ ) ! एतदनन्तरं बरधसौश्रमधमीदयः प्रपञ्चिताः । मतमिदं 
परम्परासिद्धम्, यथाह मेधातिथिः--“इह पञ्चप्रकारो धमे इति विवरण- 
काराः प्रपञ्चयन्तिः ( २।५९ मनुभाष्ये ) । अत्र वण-आाश्रम-वणोश्रम 
गुण-नेमत्तिकरूपाः पश्च मेदा उक्ताः 

अग्नये श्रोतस्मातधर्मो एथक् निरक्तो ‹ १६६।१;१६६।७ ) । श्रौत- 

१. “एवं प्रतिष्ठायामपि पुराणाचुक्तैवेतिकर्तन्यता ग्राह्या, नान्या । तेषामेव 
व्यामिभ्रधमंप्रमाणत्वेन भविष्यत्पुराणे परिातव्वात्"” (श्रपराकंटीका पु° १५) । 



( ३४ ) 

धमेलक्षणं स्मातंध्मल्तणं, च विशदीकृतं पुराणान्तरेषु ( वायु 
९।२३१-३२; मस्त्य० १४४।३०-३९ ) । 

१६देतमेऽध्याये श्राद्धकल्पो विवृतः । पराणान्तरेष्वपि श्राद्धविवरण- 
मुपलभ्यते, यथा--ब्रह्म° २२० अ °; विष्ु० ३।१५ अ०; वायु° ८३ 
अ०; माक° २८-२९ अ०; नारदीय १।२८ अ०; स्कन्द् नागर० 
२१५; ब्रह्माण्ड ० १।१५ अ०; वराह” १४ अ०; कूमं° २।२१ अट 
मस्स्य० १६ अ° इत्यादि । पराणोक्तं श्राद्धविवरणं प्रायेण सामान्यं 
भवति, यथोक्तम्--“इयं सवेप्राणेषु सामान्या पैकी किया इति 
( वराह ° १४।५९१ ) । प्रायेण पुराणएगतं श्राद्धविवरणं किमपि सूत्रमनु- 
सरति -इत्यपि ज्ञेयम् । आह् हि-“हृश्यन्ते बहवो भेदा द्विजानां 
श्राद्धकमंणि । श्राद्धस्य बहवो भेदाः शाखासेदैव्यवस्थिताः ( नागर ० 
९२१५।२४-२५ ) । मन्वादिस्प्द्युक्ता गृह्यसूत्रगताश्च मन्त्राः प॒राणएगत- 
श्राद्धञ्रकयाया स्ता इति ज्ञयम् । 

११.तमेऽध्यायेऽ'प॒ श्राद्धविवरणमस्ति । चतुरदशमन्वन्तयणां 
याश्चाद्मास्तथर्यस्ता अपाद दशिताः ( ११५६१६४ ) \ पुराणोन्तरे 
ष्वपि इमास्तिथयः स्मृताः ( मत्स्य १ ७]&-ठः; पद्म ५।€। 

१३२-१३५ ) । 

सत्तन्याधतषयकाः शकाः १९७३-७ इत्यत्र सन्त । हरि 
वंशोऽपि भ्रकरणमिदमस्ति ( १।२४।२०-२१ ) । एततसम्बद्धा कथा मस्स्ये 
( २०-२१ अ० } दखिंशे ( १।२१-२४ अ० ) च दश्यते । 

महयज्ञ; खलु १देध्तमाध्याये विवृतः । अयमेव प्रशान्तिरिति । 
अभिगत विवरण याज्ञवल्क्यस्मरत्यनुगतमिति दश्यते ( १।२६५-३०८ ) | 
पुराणन्तरेष्वपि भअहयज्ञा विवृतः ( महस्य €३ शअ्° ) । कचिद् गृह्य- 
सजऽप प्रहुयज्ञो विहितः ( दृश्यतां बोधायनगृह्यशेषसू्म् १।१६ ) | 

भरायथित्तमत्र प्रोक्तम् ( ९१६९-१ अ० ) । प्रायधित्तेन सहं 
महापातकोपपातकानां विवरएमपि दीयते प्रयेश- वराहे ८ १३१- 
१३६ अ० ), दरूमं ( २।३०-३४ अ० ), गरुडे ( १५२ ), ब्रह्माण्डे 
( २।६ अ० ) विष्णुधर्मोत्तरे ( २।५७३ अ०; ३।२३४-२३७ ) च । 

१. लक्षणमिदं विशदीकृतं माधवेन--“शछग्न्याघातादिपृवंकोऽधीतप्रत्यत्त- 
वेदमूलो दशंपूणंमासादिः भतः । श्रनुमितपरोक्षशाखामूलः शौचाचमनादिः 
स्मात॑ः» ( पराशरमाधत्र, भाग २, ए० ६४) । ˆ 



( ३५ ) 

१७५तमाध्यायमारभ्य बहुषु अध्यायेषु त्रतानि विवृतानि } विषयोऽयं 
न मन्वादिप्राचीनस्छतिषु गृह्यधमंसूतरेषु वा प्रतिपादितो युरूयतः। 
कचिदेव गोणनिर्देशोऽवलोक्यते। सखीष्टीयम्रथमद्वितीयतृतीयशताब्दीषु 
जेनबोद्धधर्मौ . प्रबलौ श्रमूतां वैदिककरमकाण्डविसेधिनौ । एतद्धमे 
जनानां प्रवेशो मा भूदिति चिन्तयद्धिवैदिकधमौलुयायिभिः विद्धिः 
ब्रतादिरूपः सरलो धमेमागंधिन्तितः। व्रतादिषु लोकधमौणामन्तमौ- 
बोऽपि बहुधा कृत इत्यभ्युपेयम्^ । व्रतविचारेण ̀  सह कालतिध्यादीनां 
विचारोऽपि रास्ते । 

ब्रतप्रकरणं पुराणन्तरेष्वपि दृश्यते- मल्स्य० ५४-९२ अ; पद्म 
५।२०-४रअ ०; वराह० ३९-६५; अन्यत्र च | 

दानमाग्नेये ( २०८-२१३ अध्यायेषु ) विव्रतम् । अवौचीनकाले ये 
मुख्या विषयाः पुराणे संकलिताः, तेपु इदमन्यतममिति विज्ञायते । 
दानेन सह महादानान्यपि विदृतानि । मेरुदान-पेनुदप्मादयोऽपि विवृता 
यथास्थानम् । तैत्तिरीयत्राह्यण-(२। ३) गतेषु ् रतिम्रहमन्त्रेषु महादानक्रिया 

१. उक्त च काणेमहोदयेन--“({ 176 (ग1$2. 211 11877208. 
ऽप्725 806. 17. शलल्या उपा15 116 0086 ग श्प 
धत ४ 20299. 021 छल€ाः6 62116 (79185 + 116 
पाध तात् ००६ ०त्छफ भद पलक एत्गाणलण 
20940011. पाष € € (्लणप्पा65 9 (ताथ 
€ा9 परततप. 2100 [प फला6 पीप्रलाल2्] ९०3 
01 276160# ऽव6द0त2] उषडन्ला0. 10 गात्ला 10 एष्य उक्ण्प 
एे0ण्र67 (एल्नु9€ 0 6 ॥म० ऽवप905 15 ग्ल 
01002016 ५2. 16876त {ग0जहऽ 0 "6 «6016 ऽफऽप्ला 
11 पा € &101610ा) त ८ 12185... . 21 2150 
2009६60. 30706 0 +€ [7861668 ण (ल्ग) गऽ 28 
४1285 { प. 710. 9. ४01. ४. ए. 48}. 

र. द्र° पाङ ता [0व.585712, ( भाग ९ पर २५१ 

४६२ ) | श्रत्र सर्वाणि बतानि वण्क्रमानुसारेण स्थापितानि बिदृतानि च । 
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बीजरूपेण लद्यत इति गवेषकाणां मतम् । तैत्तिरीयारण्यकेऽपि सप्रदश 
दानानि कथितानि इति? दश्यते । 

पुराणान्तरेऽपि दानप्रकरणमास्ते-लिङ्ग० २।२८-४४अ०; मस्स्य० 
२५४-र८< अ०, ८२ अण; वराह० €९-११०; . दानानि ̀  खलु 
भारतीयवैभवं ज्ञापयन्ति, यथोक्तं बाुदेवशंरणमहोदयेन--"“1# 25 
17) 113 08तदहष्छणात् 0 पपरलाऽद् 06 20 
0एपाल)८6 तपा11& 16 2०01660 2&€ 9 14120 ताऽध्ठाश 
7181 80 1068. 9 116 16 102.112.028185 85 [{077112166 
25 81) 8.6{ए8] {8€६ 07 50618 214. 1€]1ह10 पऽ 116. २ 

पोराणिकस्मातंध्मभ्रसंगे स्वर्गनरकविवरणमपि आलोच्य मवति । 
स्वगेविषये सामान्यत उक्तं भुवनकोशे । नरास्तु २०३तमाध्याये 
३७१तमाध्याये च विद्रताः । प्रायधित्तदुःखादिप्रसङ्गेऽपि कचित् 
नरकवणंनसुपलभ्यते पुराणे । पुराणेषु नरकवणंनम्-त्रह्म० २२ अ०; 
विषु २।६ ०; पद्य० उत्तर० २२७ अ०; भविष्य ब्रह्म०° १९२ अ०; 
० वै० २।२९ अ०; नारदीय० १।१५ च ०; माकं ० १२ अ०; नागर 
२२६-२२७ अ०। 

व्यवहार्ाग्नेये विस्तरेणोक्तः ( २५३-२५८ अ ० ) ! इदं प्रतीयते 
यदत्र प्रकरणे याज्ञवल्क्यस्मृतिगतश्रोका एव संेपेणोक्ताः। कचिच्च 
नारदीया स्मृतिरपि अुसखता शब्दतःउ । गरुडेऽपि ( १।९३-१०६ अ० ) 
व्यवहारप्रकरणएमस्ति । 

१. दीक्लितारमहोदयो वक्ति-“111€76 15 116 4651160 9 
16 112.11248183. {016 2. 10018760. 15 2.5{ए6त् {0 एप 
01 [€्८प कः 06085105. {1115 7050 680 ०6 12660 

086 0 1116 ए7121161-2112101 2811172 5661010. ग +€ ( अध 

11892. सभुा11208. 11. 3. {16 (भिदा क9 98.६8. 

छि्1151168 2 1151 9 17 {87185 0 ज्ा60 50006 9 06 

&1118 216 -रछालिः्€्त् 10 7 (€ एपा285 = ( 12158 

८2.08 ̂. ७८५५ {. 95-96 ). 

२. 14215 धपा219-^ ०८५ $ ए. 549-380. 
३. ‰1111051{ {116 {016 0{ € - ४299028. 56८0 
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धमंशाखगता बहवो मुख्या अवान्तराश्च विषया अशौचादयोऽत् 
यथास्थानं वरिताः, त इह उपेक्षिताः । 

पुराणानि-२७१।११-१२ इत्यत्र मृलयपुराणसंहितायाः प्रणयन- 
मुक्तम् । व्यासशिष्यः सुतः पुराणसंहितां जग्रन्थ, खुमर्यादीन् षट् 
शिष्यानुपदिदेश च । षटसु शिष्येषु मध्ये शांशपायनादयः मूलपुरण- 
संहितामाध्रस्य पुराणसंहिताञ्चक्र ‡ । विवरणएमिदं वायो (६ १।५५-६१) 
ब्रह्माण्डे ( १।२५।६३-६९ }) वैष्णवे ( ३।६।१७-१९ ) च यथासं 
दश्यते! यद्यपि ्राग्नेये पुराणसंहिताप्रणेतणां नामानि नोक्तानि 
तथापि वाय्वादिसंवादत इदं गम्यते यच शांशपायनः, सवरि; 
अकृतव्रणो लोमहपेणश्च पुराणसंहिताकाराः ¦ (आग्नेये क्रतव्रणोऽथः 
इति पल्यते, सम्यक् पारस्तु “अङृत्रणः इत्येव) । अयम् अकरृतत्रण एव 
काश्यपः, यथाहु श्रीधरः- “अकृतव्रण एव काश्यपः, काश्यपोऽप्यकरतव्रण 
इति वायुनोक्तेः" ८ विष्एु० ३।६।१९ टीका ) । स्पृता च काश्यपीया 
पुराणएसंहिता सरस्वतीकरठाभरण-हदयहारिणीषृत्तो ˆ ( ४।३।२२६ ) 
चान्द्र-उ्याकरणे च ( ३।३।७१ ) । सूतकृता पुराणसंहिता १५०।३१ 
इत्यत्र अपि निर्दिष्टा । 

२७२तमेऽध्याये पुराणदानयुक्तम्। विषयोऽयं मास्स्येऽपि दश्यते 
( ५२ अ० } । अस्मिन्नध्याये पुराणानां शोकपरिमाणयुक्छम् । प्रायेण 
स्वेषु पुराणेषु विषयोऽयं दश्यते । 

पुराणएपरिभाणे मतभेदा अवलोक्यन्ते । विषयोऽयं श्रीधरादिभिः 
पू्ाचायरप्यवलोकितम्, स्वदष्ट्या समाधानं च कतम्--“विष्ुपुराणं च 
कचिदशसाहसखरम् , कचिदष्टसाहखम् इत्यादिविकल्पेऽपि त्र षटसादहस्रमेव 
स्याख्यायतेः" ( २।६।२६ ) । मित्रमिश्रोऽप्याह-““मस्त्यपुराणे तु भाग- 
वतीयगणनातः षटशत्याऽग्निपुराणं, द्विशत्या च ब्रह्मारुडपराणएम् अधिक 
युक्त्वा अन्ते चतुल्षमिव्युपसंहतम् , तददूरविप्रकर्षेण । भवन्ति हि 
इदशा श्रपि वादा यत् किच्िन् न्यूनाधिकं शतं लब्ध्वा शतं मया लब्ध- 

171 ४272० ए9ऽपत 0८८पा§ तीथा 258-258 
01 16 ^ हणएपा9ा8. 270 थ्या एलाऽ6ऽ ज कभलाः 253 
36 14601621 फा गलाऽ6ऽ 0 6 = कपिथतुडापपप 
( ¬, 10. ऽ, ४०]. 1. 2. 162 }. 



( ३ट ) 

मिति, एवं भागवतीयमपि चतुल्वचनं व्याख्येयम् । यापि विष्णु- 
पुराणे ब्रह्माण्डमादाय बायवीयत्यागेन, या च ब्रह्मवैवर्ते वायवीय- 
मुपादाय ब्रह्माणडपुराण परित्यागेन अष्टादशसंख्योक्ता, सा कल्पमेदेन 
व्यवस्थापनीया इति ( परिभाषाप्रकाश प्र० १२-१३ ) 1 

अग्निपुराणोक्तं मारतम्-भारतम्न्थस्य सारसंतेपः १३।१- 
१५।१५ इत्यत्र दश्यते । छृष्एमाहातम्यलक्ञणोऽयं न्थ इत्यप्यत्रेवोक्तम् । 
गरुडपुराणेऽपि (भारतं संप्रवत्त्यामिः इत्युक्त्वा भारतसारो दत्तः 
( १४५१) । 

अत्र भारतेवि शब्देन भरतवंशीयानां कौरव-पाण्डवानां मूलमिति- 
कै [ 9 वृत्तं गृह्यते । भारतग्रन्थस्वरूपसुक्तं पृवोचार्यः- 

चतुर्विंशतिसाहसखीं चक्रे भारतसंहिताम् । 
उपाख्यानैर्विना तावद् भारतं प्रोच्यते बुधैः । 

( आआदिपवे ९।१०२-१०२ ) । 

इदं प्रतीयते यद् अस्य भारतम्रन्थस्य सारः केनचित् पूवेसूरिणा 
कृतः, परम्परायां च स प्रचलित आसीत् । एतत्सारमाभ्रित्य गरुडागनि- 
पुराणएगतं विवरणं केनचित् पुराणकारेण कृतमिति । पुराणएवणिते 
भारते इरुपाण्डववेरमेव प्रधानतो बणितम् इति विक्तेयम् । 

भारतं महाभारतं ( भारतस्योपट् हितं रूपम् } च पुरा प्रथक् 
प्रचलिते आस्तामिति ज्ञायते| अतएव शौनकगृह्यसूत्रे तपशप्रकररणे 
भारतमहाभारतधमोचायोःः इति प्रयोगो दश्यते! अष्टाध्याय्याः 
६।३।३८ सूत्रतोऽपि ज्ञायते यदिमो अन्थौ पाणिनिना विज्ञाताविति०। 
महाभारतमीमांसानामधेये दिन्दीम्रन्थे बिषयोऽयं बहूधा च्चितो 
यथास्थानम् । 

१ एतद्विषये खुकथनकरङृतो निबन्धः ( 116 28171&ए3 8.16 

प्ल 11928 ) द्रष्टव्यः ( ̂. 2.0. ‰२. {. 9०1. अरः 02.15- 
75 ); श्रीउतगीकरङ्तः 1(8118.10118.78.18. 111 16 .^\5212.218 

(02. ऽप्2. नामा निबन्धोऽपि द्रष्टव्यः ( 1060660705 ग ॥€ 
15४ (प्ल् (रलः 66, ९०]. 1. 2. 60). 
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भारतमन्थस्य भारतवाचकस्य च पूजा २७२।२३-२६ इत्यत्र युक्ता । 
६३।२५-२६ स्थलेऽपि भारतप्रन्थदाता प्रशंसितः । 

गीता--आाग्नेये गीताग्रसंगो दृश्यते । छष्णकृतो गीतोपदेशः 
१४।२-२ इत्यत्रोक्तः । गीताखारश्च ३८१।१-५८ इत्यत्र दृश्यते ¦ गारुडे- 
ऽपि एतादृशो गीतासारो विद्यते ( १।२२९ अ० ) ¡ अत्र सर्वे शोका 
गीतात एव संकलिताः । 

यमगीता ( कटोपनिषद्गतोपदेशसारभूता )- ३८२।१-२७ इत्य- 
बरोक्ता । बहवश्च गीता इतिहासपुराणे प्राप्यन्ते ,-- इति विज्ञेयम् । 
यमगीतायां विशिष्टा सूचना उपलमभ्यते-श्रेयो विषये कपिलपञ्नशिखा- 
दीनां मतान्य्र संकलितानि ( ३८२।३-६७ ) । एतद् विषये दशंन- 
प्रकरणे विचारयिष्यते । किं श्रेय इति विचारितं काठके-- भ्रेयश्च प्रेय 
मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विषिनक्ति धीरः” इत्यादिभिः कैः । परमश्रेय 
एव सांख्ये निरूपितम्, अतएव ^'तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ाव्यक्तक्ञ- 
विज्ञानात्? इव्युक्तं सांख्यकारिकायाम् (भरथमा कारका) । ३८२।३-१० 
ऋछोकेषु गीतं प्रगीतकमुद्गीतम् गीयतेः इत्येव पदानि प्रयुक्तानि 
आचार्यनामभिः सदह; एतेन ज्ञायते एतेषामाचायांणां मतानि वचांसि 
वा विज्ञाय इमे तन्मतख्यापनपराः समोकाः प्रणीता इति । 

अध्यायान्तरेष्वपि गीताश्ोका दश्यन्ते-२३५२तमेऽध्याये श्रासन- 
प्रसङ्के बहूनि गीतावचनानि संकलितानि । गीतवचनवदू वचनानि 
स्वेषु पुराणेषूपलभ्यन्ते । गीतामाहात्म्यं च पाद्मोत्तरखण्डे पठ्यते । 

अथिपुराणोक्तं हरिवंशमू--द्यदशेऽध्याये दयिवंशं प्रव्त्यामिः 
इत्युक्त्वा यादबवंशे जातस्य वसुदेवपुत्रस्य ष्णस्य चरितानि उक्तानि । 
बलभद्रस्य छृष्णयुत्राणां च चरितान्यप्युक्तानि । 

विवरणमिदं हरिवंशीय-विष्ुपर्वक्तं कृष्णएचरितसार भूतमिति 
प्रतिभाति । 

१. श्रवधूतगीता, श्रष्टावक्रगीता, उत्तरगीता, ईश्वरगीता, गणेशगीता, 
¢ 

देवीगीता, ब्रह्मगीता, व्यासगीता, रामगीता, शिवगीता, सूयगीता च । 
शन्तिपवेशि बह्व्यो गीताः-मङकि-पिङ्गल-रम्पाक-इारीत-इत्र-पयशरर- 
हंसगीताः । 
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कथमत्र ह रिवंशगते प्रथम-ठृतीय-पवरी नापिकरते ~ इति चिन्तनीयं 
विद्रह्धिः। किम् अभ्िपुरणकारः स्ेच्छया कृष्णचरितवणंनपरायण- 
स्यांशस्यैव सारं छृतवान्-- विहाय पवहयम् , आदहोखिद् तस्परम्परा- 
प्रचलिते हरिवंशे द्वितीयपवंणः सत्तेवासीद् नान्यस्य पवद्रयस्य इति ! 

उक्तमत्र--“अनिरुद्धार्मजो वजो माकंरडेयात् तु सवेधित्ः इति 
( १२।५४ ) । इदं पुराणान्तरतोऽपि सिध्यति । विष्णुधर्मोत्तरे माकरडेय- 
वज्रसंवादे बहवो विद्या उक्ताः ( द्वितीयभागे ) । 

रामायणमू--पञ्चमाध्यायत एकाद्शाध्यायपयंन्तमिदं प्रकरणम् । 
श्मादावेव “नारदेनोदितं वास्मीकयेःः ( ५१), अन्ते च “वाल्मीकि 
नीरदाच्छ त्वा रामायणमकारयत् । सविस्तरः ( ११।१४ ) उक्तम् । 
अत्र रामायणोक्तं रामचरितमेव मुख्यत उक्तम् । 

रामायणस्य सारः, रामायणगतक्चीतादीनां चरितानि च पुराणेषु 
अन्तराऽन्तरा दश्यन्तेऽ- 

१. हरिवंशे प्रक्ि्िभागाः सन्तीति विद्रद्धिर्निंणीतम् । प्रथमपवेणि १-२९ 
श्रध्यायाः प्रक्षिप्ता इति नरसिंहस्वामिना दशितम् ( ]. ४, 0. 1. ४०. 
$. 2. 70 )। 

२. पुराणेषु बाल्मीकिचरितमपि दश्यते--श्रवन्ती° २४ श्र ०; वेशाख- 
मास २१ श्र०°। बाल्मीकिरल्ये च ऋषयो रामचरितं प्रशिन्युरिति पुराण 
उक्तम् ( भाग० ६।१०।३ )। 

३, गरड ० १।९४२-१४३ श्र °; कूमं° १।२१।९५-१६; २।३४।११०- 
१४१ (सीतामाहास्म्यम् ) बराह ० ४५ श्र ०; १६२ च०; त्र° वै° २।१४ च्र०; 
४।२७] १५३-१६६.; ४।६२ श्र °; ४।११६ त्र०; ५।६।१७१-१७६३; विष्णएु° 

४।४ अऽ; मागण २।७।२३-२५.; ६।१०-११ त°; १९१।४।२१; ६।१२।१८ ˆ 

नह्य ° ८४ श्र०; ६७ अ०; १२३ अ; १४२ अ०; १५४ अअर०; १५७ श्र; 

१७६ श्र ०; २१३ श्र०; १७० श्र; १७६११५५०; १८०।३२-२३२; वायुऽ 

७०।४१.-११; ठट) १८३-१६७; वंकयाचल० ५ श्र०; ३६-४० अर; 
- श्रयोध्या० ४ शण; ६-८श्न०; श्रवन्ती० २१ श्र०; चतुरशीतिलिङ्ग० ७९ 
अ; रेवा० ३५ श्न०; शठ श्र०; नागर० ६१०४ त्र०; प्रभासत्तेत्रर 
१६।७५-७६; ५८ अ०; १११ शअ०; १२२ श्र०; केदार तश्च; मरस्य 
५३।७०-७१; १२।४८-५१; लिङ्ग० १।६६}३४-३८ श्र ° | 



( ५१ , 

मूतलरामायणपदं पुराणे दश्यते ˆ १।१।३ ब्रह्मसूत्रमध्वभाष्यधृतं 
स्कन्दवचनं द्र° ) । एतन्मूलरामायणं किंविधमिति चिन्तनीयम् | 
किमध्यात्मरामायणादिवजनाय मूलेतिशब्द्ः प्रयुक्तो येन बाल्मीकिकृत- 
रामायणमेव "गृह्य त !? 

धमशाल्ञाशि-- आग्नेये धर्मशाखकाराणां नामान्युक्तानि ( १६२। 
१-२ ) । धमंशाखकारनामानि प्रन्थान्तरेष्वप्युक्तानि-पराशरस्मृती 
( १।२२-१४ ) याज्ञवल्क्यस्म्ृतो ८ १।४-५ ) च । अपसारक ३६ स्मृतय 
उक्ताः ( प्रण ७)। षटूत्रिशद्गणना प्रसिद्धासखीदिति विज्ञायते- 
“मन्वादिस्परतयो यास्तु षरत्रिशत् परिकीर्तिताः इति भविष्यत्पुराण- 
वचनात् । एतदूविषये पैटठीनसिवचनं ( स्पृतिचन्दरिकासंस्कारमयूख- 
वीरमिघ्रोदयादिषु धृतं ) द्रष्टव्यम् । एवं श्रष्टादशस्मृतिकारेत्यादिगणना 
अपि संप्रदाय प्रसिद्धाः 

स्पृतिविषये विशिष्टो विचारः १६दतमाध्याये छतः । आग्नेये एतद् 
विषयकः पाठो शष्ट इति भाति | दृष्टिस्ं भविष्यत्पुराणे सम्यक्तया 
प्रतिपादिता- 

पव्चप्रकाराः स्प्रतय एवं शिष्टव्यवस्थिताः | 
त्रिधा चतुधा द्वेधा वा एकधा बहुधा खग ॥ 
रृष्टाथो तु स्मृतिः काचिद् अदृष्टा तथाऽपरा । 
दृष्टाऽदृष्टाथरूपान्या न्यायमूला तथा परा ॥ 
अनुवादस्स्रतिस्तवन्या रिष्टेद्टा तु पच्चमी । 
सवो एता वेदमूला चष्टाथौ परिहृत्य तु ॥ 
षाड्गुरुयस्य भरयोज्यस्य भयोगः कायंगोरवात् । 
सामादीनामुपायानां योगो व्याससमासतः ॥ 
अभ्यत्ञाणां च निक्तेपः कण्टकानां निरूपणम् ! 
ृष्टरथेयं स्पतिः प्रोक्ता ऋछषिभिज्ञोनकोविदैः । 
सन्ध्योपास्या सदा कायौ शुनो मांसं न भक्तयेत्। 
अदृष्टो स्छतिः परोक्ता ऋषिभिगेरुडाम्रज ॥ 
पालाशं धारयेद् दण्डयुभयाथ विदुबु घाः 
विरोधे तु विकल्पः स्याज् जपहोमश्रुतो यथा ॥ 
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श्रुतो दृष्टं यथा कायं स्परतौ तत् तादृशं यदि । 
उक्तानुवादिनी सा तु पारिव्राज्यं यथा गृहात् ।। 

( ब्राह्यपवें १८१।२२-३० ) । 

( ४ ) तन्त्रम्, तान्विकधर्मश्च 
पुराणेषु स्मातेधमेवत् तान्त्रिककमीस्यपि बहुलयुक्तानि । आगमेन 

तन्त्राख्येन प्रतिपादितेन धर्मेण सह् वेदिकधमंस्य सिश्रीभावमभिल्स्य 
निगमागमधमे-शब्द् प्रयुञ्जते शिष्टाः । निगमस्यागमस्य च स्वरूपादिकं 
भिन्नदशा प्रतिपादितं तन्तराधिकारिनिणेयग्रन्थे आगसप्रामाण्यम्रन्थे च । 
एतद् विषये नास्माभिरालोच्यते किमपि । तन्त्राणि च बेदाश्चेत्येतदद्रयं 
मूलतः प्रथक् , यथाकलं चानयोमिश्रणममू दित्येव आधुनिका 
विद्वांसः? । 

पुराणे तन्त्रस्य कीदशी स्थितिरित्यस्मिन् विषये पुराणमतानि 
उपस्थाप्यन्ते समासतः । मतभेदानां किं कारणमिति नत्र विचायते । 
एेतिष्टासिककारणमंतानि भिदयन्ते-इव्येवात्राभ्युपेयम् । 

अथात्र निगमागमसंबन्धविषये मतान्युपस्थाप्यन्ते-(क) आगमः 
निगमात् प्राचीनमिति | एतो परस्परमिलितौ चर । (ख ) बेदानधि- 
कारिणां पतितानामज्ञानां बा कते पाञ्चरात्राद्यागमा इतिञ। (ग) 
यश्चा शः तन्त्रेषु. वेदविरुद्धः स एव त्याज्यः, अन्यश्चांशश्च ग्राह्य इति* । 
( घ >) निगमागमोक्तयोमोगंयारन्यतसे मागं आश्रयणीयो यथारुचि । 

१, श्राग्नेये तन्त्रिकी रीतिः वेदतः प्रथकृक्रतय सखष्टं लक्तिता-“वेदिक- 
स्तान्तिको मिशो विष्णो जचिबिधो मखः” ( ३७२।३४ )। श्र मिभ्रपदेन 
निगमागमात्मको धर्मो लक्लितः। य्यपि तन््राशि न श्रतिरिति वैदिका श्रभि- 
मन्यन्ते तथापि ध्मसूत्रकृद् हारीतस्तन्त्राख्यपि श्रुतौ परिगणितवान् । यदाह - 
श्मथातो घर्मं व्याख्यास्यामः । शरतिप्रमाणको घमः । भ्रतिश्च द्विविधा-वेदिकी 

तान्तिकी च इति ( २।१ मन्वथमुक्तावलीधृतं वाक्यम् ) | 

२. बृहद्धमं° मध्यमखश्ड ५।१३८ । 
३. देवीभाग०° ७।३६।२७-३२; वराह ६६।११। 
४. देवीभाग० ७।३६।१८। 



( ४३) 

नानयोः शरेष्ठ-यमश्रेष्ठय' वा इति^ । ( ङ) कलो आगमधारायाः प्राब- 
ल्यम् । कचिच्चेदमप्युक्तं यत् सत्यादिचतुषु युगेषु वेदस्मृति-पुराण- 
तन्त्राणां यथाक्रमं प्राबल्यभितिः ¦ प्रायेण पुराणेषु मोहनशासखररूपेणा- 
गमानां निर्देशः कृत इति स्तेयम् | 

हाजरामहोदयेन रेतिद्ासिकदष्ट था रत्र बहुं विचारितम्उ । तेनेदं 
प्रतिपादितं यत् सन्ति पुराणे पूजाविधयो येषु लेशतोऽपि तन्त्रगन्धो 
नास्ति ¦ एते चांशा शअष्टमशताब्दीतः प्राचीनाः। आदो विशिष्ट 
मद्रान्यासादय एव पुराणेषु संकलिताः, ततश्च छकत्स्नस्य तन्त्रस्य 
परामास्यमभ्युषगतं पुराणे ! एतदनन्तरं तान्तिककमोदीनि स्मातेकमेमिः 
सहीक्तान्यप्रिशेषेण । 

दशमैकादशशवाव्योः तन्त्रप्रतिष्ठा सुमहती जाता । गरुडाभ्नि- 
पुराणगतं तान्त्रिककमेविवरणमस्योदाहरणम् । प्रायेण पृजाविधिषु 
तान्तिकमन्तरा इहील्लिखिताः। 

तन्तरप्रभावविषये इमे भ्न्था आलोच्याः-साधनमालाभूमिका 
(गायकवाडसीरीज); 1018 [15००० (पभध्लताङ, एण्, म. 
0. 114; १०1, 12. ए.678; $०्. >. 7. 4+86-492; {7106८ 
धता, 0 शाञ्च द गणा एथ ( ऽद्रभपण 1.€प) ); 
1106 हलणल्क, ^ य. 1984 एए. 150-156 ( ताऽ, 7. 

9, 01. 31. ए. 319 ००६ }९०४६ }. 

्माग्नेये पञ्चरात्रविषयिणी विशिष्टा सूचना प्रदत्ता- 
्रोक्तामि पच्वरात्राणि सप्तरात्राणि वैमया॥ 

व्यस्तानि अुनिभिलकि पञ्छर्विंशतिसंख्यया ॥ 

( २३९१-२ ) । 

एवसुक्टा पच्चविंशतिः चन्त्राणि-हयशीष-त्रैलोक्यमोहन- 

१, वराह ० २११।६२; देवीभाग० ७।३६।३-५; १२।७।५; भाग 

११।५।२८ | 

२. वराह ° ७०।२४-२५.; पद्म ६।५३।४-१; ६।५३।२६-२७ । 

३. द्र ° 0121116 60765 म्रन्थस्य पञ्चमोऽध्यायः ({ ̂ 95077 

1100 जा (शाल) एश चत टपा 2165 206 

(50705 नामधेयः ) । 



( ४४ ) 

वैभव-पौष्करप्रह्ाद-गाम्यं -गालव - नारदीय -श्रीध्रभर -शारिडिल्य - ईश्वर - 
सत्य-शौनक-वासिष्ठ -सखवायंमुव-कापिल - तात्त्य-नारायणीय-ात्रेय -नार - 
सिंह-आ्ानन्द् - आरुण - बोधायन - अष्टाङ्ग -विश्चनामधेयानि कण्ठत 
उक्तानि । बह्मवैवेतेऽपि “पञ्चरात्राणि पञ्च चः इत्युक्तम् ( ४।९०।४ ) 
पाच्चरात्रसाहित्यविषये भेदरक्रतः 170) 0 +€ 
2816{02.172.1-8. 216 € 41110010 2. 58111118. अन्थः 

( प° २-२९६ ) द्रष्टव्यः । 

उपयक्तेषु तन्त्रेषु मध्ये कानिचन प्रचलन्त्यपि । नारदपच्छरात्रं तु 
प्रकाशितम् । सटीकमिदं तन्त्रमुपलम्यते । श्रदर्महोदयेन 1100४. 
0101 अ्रन्थे तन्त्रनामानि गणितानि ( ६-११ ) पाच्चरात्रद्शनविषये 
दृशेनप्रघह्के आल्ोचयिष्यते । 

आग्नेये पूजादिषु पाच्चरात्रदृष्टिः सुष्डु प्रपञ्चिता, अतणएब पुराणएमिदं 
पाञ्चरात्रसंप्रदाय एवादौ प्रोक्तमित्यनुमीयते विद्रधिः १ । शैवानां शाक्तानां 
च प्रमाबोऽत्र पुराणे न परिदृश्यत इति षि्तेयम् । 

तान्तरिकक्माशि--अाग्तेये र४तमेऽभ्याये अभनिकारयम् , होमादीनि 
च विवृतानि । छृष्णानन्दकृते तन्त्रसारे विषयोऽयञुलम्यते । कुण्ड- 
निमोणादिविषये ङुण्डाकनामा ग्रन्थो द्रष्टव्यः | स्व॑तोभद्रादीनि 
मरुडलानि २€-३० अध्याययोः; सन्ति । तन्त्रसारेऽपि मण्डलानि 
विवृतानि । 

आग्नेये ५७-५९ अध्यायेषु न्यासो वणितः । गारुडेऽपि (१।२५-३७ 
अ०) न्यासा विवृतः । स्यावेदिकत्वं संस्कास्मालायायुक्तम् ( प्रण 
२२२९ ) । माद्रकान्यासादयो बहवो न्यासास्तन्त्रसारे व्याख्याताः । 

श्राग्नेये त्वरितापूजादयो वरिताः ( १४७ अ०, अन्यत्र च ) । 
तन्त्रसार त्वरिताप्रयोगः त्वरितायन्त्रधारणं च विवृतम् । 

१. 116 [165 ^€} 15 01161 2. फा 0 € 
281168178.78.5. [{ 1000568 {0 ०6६ प्री 51 तका 
पण्णा 15 वतलप्तत्िल्त् पतद् एडप्र ( एप्त 60०65 
2. 159 )}. 



( ४५ । 

आग्नेये रश्तमाध्यायतः १०६तमाध्यायप्यन्ता ये पूजादय 
वणिताः, तेषु पाञ्चरात्रधमंप्रभाव उपलच््यत इति हाजरामहादयस्य म्म् 
( एए2.0)6 6607085 प्र १३६ ) । श्रिविस्वतमिदं प्रकरणं 
पश्ादाग्नेये संयोजितमिति व्यक्तमेव; यतो हि २०।२३तमे शोके 
विषयस्यास्य प्रस्तावनाऽभिदहिता ( ऋषिभ्यो नारदाद् क्ता पूजाः... ) 
श्मोकोऽयं सवथा पूवेसंबन्धहीनः, अतो गम्यते यदिमे अध्यायाः पश्चात् 
संकलिता इति ! ५७१तमाध्याये वक्ठृ-श्रोच-नामनी भिद्यते । इदं 
प्रतीयते यत्त् ७१तमाध्यायतो यों विषय उक्तः सर पृवंविषयतोऽप्यवो- 
चीन इति । 

रह्वमाध्याये मुद्रा बणिता । मुद्राश्च तान्तिक्य इति । स्मृतिचन्द्र 
कायां ( भाग १ ध १४६१८ ), स्श्तिमुक्ताफले ( आहिक० पृ 
३३१-३३२ ), पूजाप्रकारे ( ० १२३-१२६ ) च सुद्रालक्तणानि 
विचारितानि । 

तान्ति्यो दीक्ता रपि बहुत्र प्रोक्ताः समयदीक्ता-निवौणदीक्लादयः 
तन्त्रसारम्न्थारम्भे दीनता प्रपञ्चिता । निवीरदीक्ताप्रसंगे अष्टचत्वारिशत् 
संस्कारा अभिदहिताः ( ३२ श्र ० )। तान्तिककमभिः सह् स्मातेधमस्य 
सहदावस्थानरूपः संबन्धोऽनेन व्यज्यते । 

आग्नेये यदू युद्धजयाणवप्रकरणएमस्ति, तत् तान्तिककभेविशेषम् 

इति विक्तेयम् । फलितज्योतिषेण सह् इदम् अंशतः संबद्धमपि । अत्र ये 

चक्र-योगादयो वणिताः, ततो युद्धजयाणेवस्वरूपं विज्ञायते । 

षटकममंप्रतिपादनमपि दृश्यते {१३८-१४१ अ०) अत्र शान्त्यादीनि 
कमौर्येव गृह्यन्ते, यथाहुः-“शान्तिवश्य-स्तम्भनादि-वबिद्ेषोच्वाटने 
ततः । मरणान्तानि शंसन्ति षटकमौणि मनीषिणः” इति । अन्यान्यपि 
प्रकीणीनि तान्तरिककमाख्युक्तानि, तानीह उपेक्ितानि । 

८ ५ ) दशंनशादख्ाणि दशंनसंप्रदायाश्च 

योगबेदान्तादिसंबद्धा अपि केचनाध्याया आग्नेये सन्ति । भक्तिः, 
कर्म, ज्ञानं चापि यथाप्रसंगं विवृतानि । 



| ( ४६ ) 

ष यञ्च ॒सृष्टप्रकरणएमाग्नेये दश्यते, तन्मूलतः सांख्यानुमोदितमिति 
वक्तयमेव * । सांख्यीया प्रक्रिया सप्रदायिकटृष्टय( कचित् कचित् 

परिवर्तितेति अस्माकं मतम् । 

दशेनम्न्थेषु अमिवाक्यानि उदुधृतानीति प्रागावेदितम् । 

अग्नो अष्टा्गयोगस्य सुष्टु प्रतिपादनं दश्यते ( ३७२-३७६ अ० ) । 
इदं प्रायेण पातञ्जलयोगादुसारीति प्रत्यक्षमेव । अत्र ध्यानं धारणातः 
प्राक् प्रपन्चितमिति दृश्यते । योगाभ्यासचृष्टया नेदं भविुमहतीति । 
इदं प्रतीयते यदत्र अध्याययोव्यत्यासः समजनि! यतिधमप्रसंगेऽपि 
योगमहत्ता कीतिता । 

पुराणान्तरेष्वपि अष्टाङ्गयोगप्रतिपादनमस्ति-ब्रह्म ° २३५-२५४ अ०; 
विष्णु० २।१३-१६अ०; ३।६; ६।५-७ अ०; वायु ११-२रअअ०; १०२ 
श्म०; भाग ३।२५-३३ अ ०; ७।१२ अ ०; अन्यत्र च; माके० ३६-४१ 
अ०; लिङ्क० १।८-६ अ०; कूमं० २।१०-११ अ०; गरुड° १।२२७- 
२२९ अण; २१८ श्र०; विष्युधमं० १०० अ० ( इदं विष्ुधर्मोत्तरतः 
प्रथक् ); बरहन्नारदीय० ३१ अ० ( इदं नारदीयतः प्रथक् ); विष्णु- 
धर्मोत्तिर० ३।२७८-२८्४ अ ०; साम्ब° २८ अ०; ृरसिंह° ६१ अ०। 

प्रकाशिते आग्नेयपुराणे क्रियायोगो व्याकृतः ( अ० २८ ) 
योगोऽयं मरीचितो वसिष्ठेन प्राप्तः? | 

यतिधर्मप्रसङ्खेऽपि योगाभ्यास उक्तः ( १६१।२०-३१)। तथैव 
धमोचरणएप्रसङ्गे ( १६५।८-२८ ) लघुर्योगाभ्यासो विवृतः । बद्यज्ञान- 
प्रसंगेऽपि योगसाधनयुक्तम् ८ ३७६।१-३२ ) । योगविषये मतान्तराण्यपि 
१६५तमाध्याये दरितानि । 

भक्तिविषयेऽस्मिन् पुराणे विशिष्टः सन्दर्भ नोपलभ्यते । शवेता- 
श्रतरीयं वचनम् ( यस्य देवे परा भक्तिरित्यादि ) एवात्र दृश्यते 
( ३७२।३६ ) । पजाव्रतादीनि भक्त्यङ्गभूतानीति कथयितुं शक्यते । 

नभ 

१, समष्िबुद्चाचुपादानिकेव हि खष्टिः पुराणादिषु सांख्ययोगयोश्च प्रति- 
पाद्यते, न तु तदंशन्यष्टिबुदधधान्युपादानिका ( सांख्यसूत्रभाष्य १।६३ ) । 

२. द्र° हाजराकृतः शअ्रभिपुराणविषयको निबन्धः ( 0 प्6126€ 

०. 1. ए. 228-224 }. । 
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पूजादिध्रसंगे आध्यात्मिकं ज्ञानं कविदुक्तम् | पृजाकमंणि 
अभ्यात्मचिन्ता कथं करणीयेति ३०तमेऽध्याये उक्तम् । न्यासादिष्वपिं 
अाध्यात्मिकम्रदेशानुभवः प्रायश उक्तः ( द्र २५ अ०; २७ चअ; 
३३ अ०)। 

२१४।३३-२५ इत्यत्र प्रासादतत्त्वं॑विवृतम् । दइदमागभिकमिति 
प्रतीयते । आह च-““त्रिशुन्यं यो विजानाति सुच्यतेऽसां ध वं दिजः 
प्रासादं यो न जानाति पञ्चमन्त्रमहातनुम्। अष्टत्निशत्कलायुक्त न स 
स्ाचायं उच्यते ( २१५।३६-४० ) । 

कपिलादीनां भ्रेयोविषयकं मतम् ३८२।३-१० इत्यत्र उद्धृतम् । 
अत्र कपिल-पच्वशिख-गङ्गाविष्यु-जनक-बरह्म-जेगीषन्य-देवल-सनकानां 
मतानि कथितानि । इमे स्वं चायो; सांस्ययोगप्रबक्तार एव । जनक- 
वंशीयानां राज्ञां सांख्ययोगवेत्तत्वमितिहासपुराणे प्रसिद्धमेव । कराल- 
जनकादयश्च विशिष्टा; सांख्यविद इति महाभारताज ज्ञायते । जद्या खलु 
दिरण्यगमभः । हैरण्यगमं योगशास्त्रं च प्रसिद्धम् ( द्र° अस्मत्छृता 
योगद्शनभूमिका प्र २८-३० ) । ( जेगीपव्यार्दीनां विषये योगदशन- 
भूमिकायाः चतुथं प्रकरणं द्रष्टव्यम् । ) 

अत्र गङ्गाविष्णुः--पदेन क आचार्यो ल्त्यत इति न ज्ञायते | 
एतन्नामकः कथिद्पि सांख्ययोगाचायां शाख्ान्तसचार्यो वा न ज्ञायते 
ऽस्माभिः । प्रकरणमिदं विष्युधमनामके ' उपपुराणे अपि उपलभ्यते । 
अत्रापि परमभ्रेयाविषये कपिलपद्छशिख-मगारिष्ट-जनक-दिरिण्यगभे- 
जेगीषन्य-देवल-सनकानां मतान्युक्तानि ( ० ३८ )। मगारिष्टेत्यपि 
अश्रुतपवं नाम, न कचिद्पि व्याख्यान्रन्थे मूलग्रन्थे वा श्रुतम् । किमत 
वाषेगण्येतिः नाम अभिप्रेतम् ! चतुरक््रविशिष्टस्यास्याचायंस्य नाम 

. अत्र यदि स्यात् तदहि संगतमेव स्यादिति । बालखिल्यनामको योगी 
साम्बपुराणे ( अ० २) उक्तः। जनक-पञ्वशिखादिभिः सहायमत्र 
स्तः । अस्य नामात्र स्मृतमित्यपि संभाव्यते । 

ज्ञानयोगोऽदवेतदशंनं चाग्नेये स्पष्टमुक्तम् ८ ३७७-३८० ऋअ० ) | 
अत्रोपनिषदमात्मज्ञानमद्वैवमागेण विवेचितम् । ३७७ तमेऽध्याये आत्म- - 

९. इदं पुराणं विष्णुधमोंत्तरतः ध्थक् ; नेदम्यापि भुद्रितम्; एतद्विषये 
६६165 11 ध0€ एषाः 2०25 नामघेयो मन्थो द्रष्टव्यः । 



( ४८ ) 

विषयका हेतवोऽपि प्रदत्ताः। ३७९तमेऽध्याये याश्च पञ्चधा गतय 
उक्तास्ता पुराणेष्वपि दृश्यन्ते । अत्रत्यम शब्दा ब्रह्मागमयमि्त्यादिकं 
प्रकरणं ब्राह्म वैष्णवे च पुराणेऽपि उपलभ्यते । 

पाञचरात्रदशेनम्--्ाग्नेये पाच्चरा्मतस्योपन्याखः कचिद् ' 
दश्यते° । पञ्चरात्रस्य महत्त्वं रामाख्यं च पुराणेषु उक्तमेव बहुधा । 
नारदः साततं वैऽणवं तन्त्रं पञ्चरात्रागमं प्रोवाचेति मागवते छक्तम् 
( १।३।८ ) } अच्र पद्मे विशिष्टमेकं वचनमस्ति 

श्रोतं वैखानसं प्रोक्तं वासिष्ठं स्मात॑मुच्यते | 
पञ्चरात्रविधानं यद् दिव्यागम इतीरितम् ॥ 

( &।२८०।५५-५६ ) | 
वेदिकमागोभावे पाञ्चरात्रमतमेव आश्रयणीयमिति- “अलाभे 

वेदशाश्चाणां पाच्चरानोदितेन हि । मार्गेण मां भजन्ते ये ते मां प्राप्स्यन्ति 
मानवाः” (वराह० &६६।११) । पच्चरात्रमतं द्वापरे प्राुब॑भूवेति पौराणिकी 
प्रसिद्धि- । 

कृते नारायणः शुद्धः सुक्मरूप उपास्यते । 
ब्ेतायां यज्ञरूपेण पञ्चरत्रसतु दवापरे ॥ ( वराद ° ७०२४ ) । 
पाञ्चरात्रष्टिः माकण्डेये (४।२७; ४५७), गारुडे ( द च०, 

३२।४-५), बाह्य ८ १६२।५८ ) अन्यत्र चोपलभ्यते । 
 पक्तान्तर पाच्चरात्रस्य निन्दाऽपि पुराणे दृश्यते! मोदशास्त्रेष 

पात्चरात्रशास्त्र' गणितं कोमें ( १।१६।१११-११९; २।२१।३२)। 

अथात्र केचन विशिष्टा दाशनिकप्रमेया विविच्यन्ते । ३६९-५३१ 
तमाध्यायेषु चआतिवाहिकंशारीरसुक्तम् ¦ विष्णुधर्मोत्तरे गरुडे चाकि 
षभ 

१. यत्तु डा° बीणापाखिपार्डेयमहोदयेनोक्तम् श्राग्नेये चठन्यूहवाद) 
नास्तीतिः ( शअग्नि० मे चठुव्यूह का श्रमाव -.इयिवंशपुराण का सांस्कृतिक 
श्रध्ययन प्र १३१), तन्मुधैव । श्राग्नेये ह्य चम्--“"वासुदेवादिमन्त्राणां 
पूज्यानां लच्णं वदे । वासुदेवः संकषंखः प्रचुम्नश्ानिखदधकः इति (२५।१) | 
५६ तमेऽध्याये च वासुदेव-संकषंण-प्रचयुम्नानिदद्धानामाध्यात्मिकं स्वरूपं वर्णितम् 
( १-१० %@ो° ) । एषां चण प्रतिमाश्च वथाप्थानणुक्ता आग्नेये । 



( ४६ ) 

रातिवाहिकशरीरचचौऽस्ति ! इदं यातनीयं शरीरमित्यग्नो (२०३२-४) 
उत्तम् । दृश्यते भूयसी चचां दाशेनिकमरन्येषु एतद् विषये ° ! यातना- 
शरीरपदं च प्रशस्तपादभाष्ये विद्यते । 

दुःखविवरणं ३६९ तमाध्याये दश्यते । ज्िविधदुःखबिवरणं पुराणा- 
न्तरेष्वपि आत्यन्तिकप्रलयप्रस्तावे विद्यते । 

नाडीचक्र' प्राणाश्चेत्यादयो षिषयाः २१४तमाध्याये निरूपिताः । 
पच्छप्राखविद्या चेतिदहासपुराण बहुश उक्ता-लिङ्० १।२८।६१-६७; 
वायु €९५}५२-५४; शान्ति १८५ श्०; अश्वमेध० २२ श्र०। 
नाडीविवरणमपि स्कन्दादिषु बहुधोपलमभ्यते, हठयोगम्रन्थेषु च । 

शरीरतः प्राणो यदा गच्छति तदा तस्य यानि निगंमनद्मरणि 
तानि ३७१।३-् इत्यत्रोक्तानि । योगिनां प्राणो मूधेतो निष्कामतीति 
२५१।५ इत्यत्राक्तम् । अत्र “शतं चैका हृदयस्य नाञ्यस्तासां मू्धा- 
नमभिनिखतेका इति श्ुतिरनुङ्रूला। गीता ( ८।१२-१३ ) 
चानुसन्धेया ¦ ~ 

हृद्यमनोविषये इदमुक्तम्“ देहस्य मध्ये हदयं स्थानं तन्मनसः 
स्तम्? ( २८०।३६ )। वचनमिदं ब्रह्मपुराणे ( १७९।५३ ) हरिवंशे 
च ( ९।४०।५३ ) दृश्यते ¦ | 

१. ननु च सवगत श्रात्माऽकशवद् विभुः, तस्य कीदशी उककान्तिः ? 
कर्मोपार्जितश धीरस्याग एव उक््रान्तिः, न पुनम तस्यैवार्थस्य देशाद् देशान्तर 
गमनम् । शअथवा कैश्चिदिष्यते--श्रश्यन्यदन्तराभवं शरीरं सूद्धमं यस्येय- 

„ सुत्करान्तिः । श्रन्येस्ठु श्रन्तराभवदेहो नेष्यते । यथाह भगवान् व्यासः-- 
श्स्मिन् देदे व्यतीते ठ देहमन्य्नराधिप | इन्द्रियाणि वसन्त्येव 
लम्मान्नास्त्यन्तराभवः? । सांख्या श्रपि केचिन्नन्तरामवमिच्छन्ति विन्ध्यवास- 
प्रशतयः । कोऽयमन्तराभवो नाम ? श्र्मिन् शरीरे नष्टे मातृक्ुद्यादिस्थानं 
द्वितीयशरीरग्रहणाथ यावन्न पराप्तं तावदन्तरा निरपयोगिशरीरं उपजायते सूम् , 
यस्य न कचित् संयोगो नाग्न्यादिदाहौ न महाभूतैः प्रतिबन्धः ( मनु° १।५१५ 
मेघातिधिमाष्य ) । एतदूविष्ये योगमाप्यमप्यालोचनीयम्--“घरगप्रासादप्रदीप- 
कल्पं संकोचविकासि चित्तं शरीरपरिमाणाकारम् इत्यपरे प्रतिपन्नाः} तथा 

च श्रन्तराभावः संसार युक्त इति, इच्तिरेवाश्य वियुतः संकोचविकाकिनी- 
त्वाचार्यः { ५१० } | ` 

५ 



( ५० ) 

कृथमिदमुपपद्यत इति ९ हृदयमेव सवंबोधसंचरणएकेन्द्रभूतमिति 
मन्तव्यम् । अतएव देहस्य मध्ये हृदयस्य स्थितिरुक्ता । हृदयं च ्ाध्या- 
त्मिकप्रदेशस्तत्त्वतः; यद्यपि तदधिष्ठानमूतः शरीरांशोऽप्यस्ति, स च 
पुर्डरीकाकारमांसपरिच्छिन्न इति पूवोचायोः । आह शुंकराचायः; 
हृदि पुर्डरीकाकारमसिपरिच्छिन्ने" ( प्रश्नोपनिषद् भाष्य ३।६ ), 

“हदयमिति पुण्डरीकाकारो मांसपिर्डः प्राणायतनः अनेकनाडीसुषिर 
ऊध्व॑नालोऽधोमुखः इति च ( तै० उप० १६ भाष्य } । यथा खलु 
आ्राध्यास्मिकनेत्रस्याधिष्ठानं च्ुगलक एवं सवबोधममस्थानभूत- 
हृ दयस्याधिष्ठानं वक्तोऽन्तर्ग॑तो मांसपिण्डविशोष;। सुखसौमनस्यादौ 
अधिगते वन्लोऽन्तःप्रदेशो स्फीतिरनुमूयते इति सावंलोकिकोऽतुभवः । 
हृदयमिदं मनसः स्थानम , यथोक्तं शान्तिपिवणि- 

यतो नियीति विषयो यस्मिश्चैव विलीयते । 
हृदयं तद् बिजानीयान्मनसः स्थितिकारणम् ॥। 

अनयैव रीत्या अग्निवाक्यं व्याख्येयमिति दिक् । 
नरकगणना खलु ३७१।१३-१८ ( अध्यायोऽयं छस्स्नो द्र ) इत्यन्न 

कृता । अत्र “चष्टातरिंशतयः कोस्यः' इति वाक्यं प्रयुक्तम्, अतो गम्यते 
्मष्टाविशतिप्रकाराश्च नरका इति। २०२ेतमाध्यायेऽपि नरकस्वरूपं 
वर्णितम् । प्रकारार्थे कोटिशब्दोऽन्यत्र पुराणे दश्यते--न्रयसिंशत् 
सुराणां या काटिः श्रुतिसमीरिता? इति ( काशीखण्डे ) । 

शसीर-ग्मजन्मादिविषयिणी चिन्ता ३६<-रेऽ०्तमाध्याययोः 
प्रपञ्चिता । स्वेदजादिप्राणिविषये बहधिपुराणगतं काश्यपीयसगप्रकरणं 
द्रष्टव्यम् ( द्र° स्वेदजशब्दसंबद्धा टिप्पणी शब्दकल्पद्रमगता ) । अत्र 
भोगदेहः ( प्रतदेह परित्यञ्य भोगदेदम्- २३६९।१३ ) उक्तः; प्रेतदेश्च 
न अवश्यम्भावीति, यथाह-“श्मायुषोऽन्ते प्रहायेदं ्तीणप्रायं कलेवरम् । 
संभवत्येव युगपद् योनो नास्त्यन्तराभवः । तत्रास्य सक्तं कमं छाये 
वानुगतं सदा । फलत्यथ सुखार्हो वा दुःखाहो वाथ जायतेः ( वनपवं 
१८३।७७~५८ ) । 

आग्नेये उक्तम्--गभीवस्थो जीव इत्थं चिन्तयति यद् गमोद् 
विनिगेतोऽहं मो्लज्ञानं करिष्यामीति ( ३६९।२६ ) । प्रतिज्ञेयं भूमिष्ठेषु 
खल्सु विस्पृता भवति सर्वेषां देहिनाम् । कथं जीवः इमां प्रतिज्ञां पूवंजन्म- 



( ५१ ) 

वृत्तान्तं च विस्मरति, इत्यत्र चक्रदत्त आह--शयोनियन्त्रपीडायासपि हि 
उदूभूतेन तमसा विप्लुतं मनो नातिक्रान्तजन्मगतं स्मरति, यस्तु 
उदू भूतसनत्वः तमसा नाभिभूयते स स्मरद्येवातिक्रान्तजन्माुभूतम्” 
( चरक-शरौरस्थान ३।१९ ) । गर्भोपनिषद्वचनमप्यत्रानुसन्धेयम्- 
“नवमे मासि पूवेजातिं स्मरति शुभाशुभं च कमं विन्दति । चरथ योनि- 
द्वारं सम्प्राप्रो यन्तरेणापीव्यमानो महता दुःखेन जातमात्रस्तु कैष्एवेन 
वायुना संपष्टस्तदा न स्मरति जन्ममरणानि, न च कमं शुभाशुभं 
विन्दति" इति ( ७) । 

पुराणेऽस्मिन् प्रायशः भुक्तिमुक्तिमवाप्नोति' “सुक्तियुक्तिदम्ः इत्येवं- 
जातीयकानि वचांस्युपलम्यन्ते । दृष्टिरियं पुराणेषु बहुलं दश्यते । 

उक्तमाग्नेये -“कमेभूमिरियं ब्रह्मन् फलमूमिरसौ मताः इति 
( ३६९।६ ) । दृष्टिरियं बहुलसुपलभ्यते इतिहास-पुराणेषु- “ऋषयस्तु 
महात्मानः प्रत्यक्ञागमबुद्धयः । कमंभूमिभिमा प्राप्य पुनयौन्ति सुरालयम्? 
( वन० १८३।८५ ), इह यत् क्रियते कर्म॑तत् पर्रोपमुज्यते । कमे- 
भूमिरियं न्रहमन् फलमूभिरसो मता? ( वन० २६१३५), “कर्मभूमिरियं 
लोके इह कृत्वा शुमाशभम् । शुभैः शुभमथाप्नोति तथाऽशभमथान्यथाः? 
( नारदीय० १।४४।१४ ) । 

( & ) लोकनि शाख्लाशि 

यतो हीदं पुराणं विद्यासारमयमतोऽत् विविधामिविद्याभिभोग्य- 
मिति तिश्चप्रचम् | यथा चान्न योगाद्यध्यात्मविद्यानं , प्रतिपादनं तथैवात्र 

-लोकिकानां धुर्वेदादिशाख्राणमपि विवरणमास्ते । 

१, वि्रायाः परापररूपो विभागो सुरडकोपनिषत् प्रतिष्ठ इति शरागुक्तम् । 

त्रत ( १।५-१७ ) श्रष्टादश बिद्या गणिताः--चत्वाये वेदाः, षट् श्रङ्गानि, 
चत्वार उपवेदाः, मीमांसा, धममंशास््र, पुश, न्यायश्च । केचित् खलु भीमांघा- 
धममंशाख्रादीनि उपाङ्गतरेन वख्ंयन्ति { द्र° प्रस्थानमेदः } ! श्रत्र याजुषचरण- 
व्यूहगतं वाक्यं द्रष्टव्यम्--“प्रतिपदम् अ्रनुपदं न्दोभाषा धर्मो मीमांस 
न्यायतकां इत्युपाङ्गानि ( द्वितीया करिडका ) ¡ मतमेदकारणं . चिन्त- 

नीयं सुधीभिः । । 



( ५२ , 

वल्लालसेनमहोदयेन आग्नेयादीनां पुराणानां बहुवि्यामयत्वं 
प्रामाण्याप्रामाण्ये च कण्टत उक्ते । बल्लालवचनानि च दानसागरमरन्थतः 

( 11618. 076 05.10 719, 101. 39-42. ) हाजरामहोदयेन 
संगरहीतानि- 

ताक्त्यं पुराणमपर नाह्यमाम्तेयमेन च । 
त्रयोविशतिसाहसः पुराणमपि वेष्णवम् ॥ 

षटसाहस्रमितं लिङ्गं पुराणमपरं तथा। 
दीन्ञाप्रतिष्ठा - पाषण्डमुक्तिरल्ञपरीन्तणैः ॥ 
मृषावंशान॒चरितैः कोशन्याकरणादिभिः। 
असंगतकथ।बन्ध - परस्परविरोधितः । 

तन्मीनकेतनादीनां भण्डपाषण्डलिङ्िनाम् | 
लोकवच्चनमालोक्य सवंमेवावरी (धी)रितम् ॥ 

अघर परस्परविरोघतः, परस्परविरोधिभिरिति वा पाठः श्रेयान् ।° 

आयुरवेदः-- अग्नये विदुूयेयं विस्तरेणोक्ता ( २७९-२९२ ) । विया- 
प्रतिपादने सुश्रुतो धन्वन्तरिश्च स्यरतो । आयुवेदसंप्रदाये इमावाचार्यो 
अतिप्रसिद्धाविति । चत्र यद् वेदययकशाखविवरणं तद् बाहुल्येन वागभट- 
कृताष्टाङ्हटदथमनुकरोतीति दश्यते । 

घन्वन्तरिणा नर-अश्व-गजायुवेदाः प्रोक्ताः । इदमस्माभिः श्रुतं यद् 
गङ्गाधरकविराजनामा वैद्यकविद् एषामध्यायानां टीकां चकारेति । 
गङ्गाधरः १७९८ खीष्टाब्दे जातो वंगदेशान्तगंते यशोहरमण्डले । 

च्रात्रेयाचार्यस्य नाम २८५।१ इत्यत्र स्परतम् । एतत्प्रा्त योगा 
बहुश उक्ताः । श्मत्रेयस्य प्रशस्तिः आयुर्वेदशास्त्रे दश्यते--“यथा सिंहो 
मृगेन्द्राणां .. तथात्रेयोऽस्ति वैद्यके" इति । अयं 'पुनवसु; श्रात्रेय' एव~ 
( ्रायुवेद का इतिहास, प° १७१-१९१ , । 

घन्वन्तरिनामाऽचायं आयुवेदप्रवतंक इति स्मयते । अश्तमन्थने 

१, 015८0 9 € जउल्याप्पताल ^&06प2 एपा-2112. 
( [0प्18] 9 +€ 0. 1. 1. 9. ८., 8817048, ९०1. ४. 

20. 4. ) 



( ५३ ) 

. धन्वतरिं भास्करो जग्रादेति मत्स्यपुराण उक्तम् ८ २५१।२-४ ) । सुश्र- 
ताध्यापको धन्वन्तरिः खलु काशिराजो दिवोदास एवेति सुश्रुताखंितात 
एव ज्ञायते ( सूत्रस्थान १।३ } । दिवोदास एव धन्वन्तरिरिति भाव 
प्रकारो स्पष्टसुक्तम् (१।७८) । श्रमृतमन्थनोर्थो धन्वन्तरिरे दिवोदास- 
तया प्रादुभेत इति प्राञ्च; । धन्वन्तरिकृताः सिद्धयोगा आसन्निति 
२५९।२ शकतो ज्ञायते । स्मयते खलु योगचिन्तामणिनामको धन्वन्तरि. 
प्रणीतो भन्थः | 

अश्वायुर्गेदः--रल्जवमाध्यायतः र०्तमाध्यायपर्यन्तोऽयम् । 
द्रशलक्तणं अश्वचिकित्सा च शालिहोत्रेण सुश्रुताय पोक्तेत्यत्र उक्तम् । 
अन्वविदयाऽ्त्यन्तं प्राचीना । सभापवंणि शरश्वसूत्रेतिः नाम ॒लभ्यते- 
हस्त्यश्वरथसूत्राणिः ( ५१२१) । सूत्रं संिप्तापदेश इत्यत्र देवबोधः । 
ब्रहवः खल्वाचायां अरश्शाखरानुशासनं कृतवन्त इति ज्ञायते | 

शालिदोत्रसंहिता प्रकाशिता । शालिहोत्रः .खसुताय सुश्रुताया- 
धशा्ञमुवाच-इत्यत्रोक्तम् २ । भगवान् शालिदोत्रः (हयानां करुलतत्त्व- 
वित्" इति पदेन स्तुतः । वुरङ्गघोषः खलु शालिहोत्रस्य पिता--इति 
नङ्कलकृत-अ्चिकिर्सायासुक्तम् ( ५१) । इदशसाहसी खलु शालि- 
होत्रसंहिता ( चक्र द्वादशसाहस्रीं तदाख्यां संहिताम् ) । 

शालिहोत्रस्य प्रसिद्धिः सर्वत्रासीत् । अमरकोशरीकासवस्व 
(८ भाग० १ प्र० ३३), ब्रहतसंहिताटीकायां ( ६० अ० ), वल्लमदेव- 
कृतशिशु पालवधटीकायाम् ( ५।१०;- ५।६० ), विष्णुधर्मोत्तरे ८ २।४६ 
अ० ), अदूभुतसागरे ( प्र० ६२४, ६रटं ) चास्य मतान्युदूधृतानि । 

गजायुर्वेदः--रल्०्तमाध्याये इयं विद्या विवृता । अत्र गजस्य 
-लक्तणं चिकित्सा च प्रोक्ता ( २८७।१ ) । २९तमेऽध्याये च गज- 
शान्तः । गारुडेऽपि ( १।२०१।३३-३& ) गजचिकित्सा दृश्यते । 

९. 7० मगवददत्तकृतः श्रश्वायुवैदविषयको निचन्धः ( वेदवाणी 
४।२, ४ ) । राजगुख्देमराजशमंकृतः काश्यपसंहितोपोद्घातश्वात् ्रालोच्यः । 

२. दुलंभगणङृते सिद्धोपदेशसंग्रहनामधेयेऽश्ववैदयकम्न्ये--““शालिदहीत्रेण 
गर्गेण सुश्रुतेन च भाषितम । त्वं यद् बाजिशाश्ज्य तत् सर्वमिह संस्थितम्? 
इत्युक्तम् ( काश्यपसंहितोपोद्धात प° ७० ) । 



५४ ) 

अत्र धन्वन्तरिवक्ता, श्रोता च सुश्रुतः, अतः प्रतीयते सुश्रतछ्तो. 
धन्वन्तरिकरतो वा गजायुवे दथ्रन्थ आसीत्? 

गजविद्याविषये मस्स्ये उक्तं यत् सोमपुत्रो बुधो गजवै्यकस्य 
प्रणेतेति- 

तारोदरविनिष्कान्तः मार्थन्द्रसन्निभः 
सवोथंशाख्जविद् धीमान् हस्तिशाखप्रबतकः ॥ 
नाम्ना यद् राजयुत्रीयं विश्र तं गजवैदयकम् । 
राज्ञः सोमस्य पुत्रत्वाद् राजपुत्रो बुधः स्सृतः ॥ 

( २४।२-३ ) । 
राजपुत्रीयनामकं हस्तिशाक्चमासीदिति प्रसिद्धिः मल्लिनाथेन 

रघुवशदीकायासुक्तम्--“त्वगभेदाच शोशितखावान मांसस्य क्थना- 
दपि । आत्मानं यो न जानाति तस्य गम्भीरषेदिता इति राजपुत्रीयेः 
( ४।३९ ) । श्रत्व शाख्चान्तरमपि मिनाथः सस्मार-“चिरकात्तेनेः 
त्यादि । पालकाप्येन हस्तिशाख्लान्तगतगजहदयप्रकरणेऽपि सोमपृत्नो 
बुधः स्मरृतः-'वियात् तान्यफलान्येवं गीयते सोमसूननाः' इति । 
राघवनमहोदयेन ७1627085 {70111 50126628 ४ 25281118.]:8. 
ता2पप नामके निबन्धे विषयोऽयं विशदीकरतः२ । 

पालकाप्याचायंस्य नामाग्नेये स्थतम् ( २८०१ ) ! अयं लोमपाद्- 
मुपदिदेश गजविद्यामित्यत्रोक्तम् । गजशान्तिश्च शालिहोत्रेणोक्ता 
(२९११) । शआ्ाचार्योऽयमतिभ्रसिद्धः । तन्त्रवात्तिके कृमारिलेन पालकाप्य 
प्रयुक्तम् “उभाभ्यः इति पदयुदाहतम् व्याकरणदुष्टप्रयोगनिदशनाथम् 

१, पुराणे यच्छाख्रविष्ये येषामाचा्यांणां मतानि प्रबचनानि वा उदुधृतान् 
सन्ति, ते श्राचायांस्तच्छाल्ञाणां प्रवक्तार श्रासन्निति प्रायेण हश्यते । मस्स्ये 
उत्पातशान्तिप्रकरणे गग एव वक्ता, गर्गाचार्यस्तु एतच्छाल्रविदासीदिति बृहत्- 
संहिता-तद्टीकातः श्रदूमुतसागरतश्च प्रतीयते । पञ्चशिखकतु कं सख्यप्रवचनं 

याज्ञवल्क्यङृतं योगग्रवचनं चेतिहाप्षपुराणेषु दृष्टम्, एतावाचा्ौ सांख्ययोग- 
शाख्काराविति निश्चप्रचम् श्राचायंमतानाम् उपब्रृहित रूपमेव पुराणेषु 
निबद्धमिति स्वीकार्यम् , श्रतः पुराणोक्तविवरणं सुविचार्यैव ग्राह्यम् । 

२. 1. ©. ए. [४९ 1२. 1. एन्. 1. प्०. 3, 7. 367-968. 
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(प्र° २५९ अनन्दा०) । शिवदासक्ृतततत्वचन्द्रिकारीकायाम् पालकाष्य- 
मतसुदूधृतम् ८ पर ७०४); चिकित्सासंग्रहदीकायां रलनप्रभायामपि 
पालकाप्यमतं दृश्यते । पालकाप्यस्य प्रन्थः प्रकाशितः । अन्न प्रथमे 
खण्डे महारोगस्थानम् , द्वितीये जुद्ररोगस्थानम् , ठतीये शल्यस्थानम् , 
चतुथे चोत्तरस्थानमिति; म्रन्थे बहुत्र पाठास्त्रुटिताः प्रतिभान्ति । 

ब्रहत्संहितायां सप्रषष्ठितमाध्याये हस्तिलक्तणं चतुरधिकनवति- 
तमाध्याये हस्तिचैष्टितं च वर्णितम् । लक्ञणध्रकाशे हस्तिलन्तणादिक- 
मधिकृत्य बहूक्तम् । महाभारते हस्तिसूत्र'-पदं प्रयुक्तमिति ( सभा० 
९१२१ } । 

दस्तिशाखरमधिक्तय बहवा प्रन्थाः प्रणीताः । अस्मिन् विषये 
प्काशभैरवकल्पनामको निबन्धो द्रष्टव्यः ( द° कनोटक हिस्टोरिकल 
[५ गोदे ७, (९ १ £ | > | # 

रिव्यु पत्रिका ५।१; गोडेकृतो निबन्धः ) ¦ आयुवंदाचायो अपि हस्ति- 
# म, ५. शा 

शास्त्र प्रोचुः । श्र यते च अग्निवेशकृतं हस्तिशाखम् ( आयुर्वेद का 

इतिहास प्र २०२ )१ । 

वृक्षयुरगेदः-- आग्नेये २८२ तमाध्यायेऽयं विदतः ¦ विदेयं सुश्रुतेन 
रोक्ता, अतो गम्यतेऽस्मिन् विषये सुशरुतस्यापि किमपि प्रवचनमाः 
सीदिति । सुश्रुतसंहितायां प्रचलिवाया वृन्ञायुरबेदभरसंगो नास्ति, परन्तु 
बीजाङ्छुरादिविषयिणी चर्चोपलभ्यते। आग्नेये इक्तरोग-चिकित्साच्च 
मुख्यत उक्ताः । 

इदमत्र षिज्ञेयं यद् बहव चाचायो दृ्तायुर्वेदं प्रोचुः काश्यप-पराशर- 
सारस्वतादयः । ब्हतसंहिताया उत्पलटीकायां ( ५४ तमाध्याये ) 
एतेषामाचायौणां वचांस्युदुधृतानि। शाङ्गधरपद्धत्यां वृ्ञायुवेद- 

. प्रसंगोऽस्ति; उपवनविनोदश्च तस्यांशमूतः। अथंशास्त्र इृक्तगुल्मायुवेद- 
शब्दः प्रयुक्तः ( २।२४ ० ) । इक्तपोषणवद्धेनादिविषया विशेषेणोक्ता 

१. प्राकृतभाषायामपि गजशाल्जविषयका म्रन्था रचिता इति वेदि 
तव्यम् । गजचिकिस्खा-गजवैदयक-गजस्वरूपप्रकश-गजनिरूपण-गजलकच्ण्- 
गजप्रकाश-गजविलासादयो ग्रन्थाः संस्कृते इहिन्दां च यथोकालं रचिताः 

( द्र° अगरचन्दनाहयाकृतः गजशाखछ्विषरथको निबन्धः, सिद्धान्त १६।६ 
त्रङ्के प्रकाशितः )। - 
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बृहत्संहितायाम्। पराशरेणापि वक्लविषये किमपि शाखरमुक्त 
मिति ज्ञायते । 

गोचिरिरस्छा-- रर तमाध्याये । गोमवीविद्या च २९२।१३ शोके 
उक्ता । अयं मन्त्रविरोषः प्रायश्ित्तवत्त्वे ( प्र ५२२-५२३) दरितः- 
“गोमतीविद्यामाह प्रायश्ित्तकाण्डकल्पतरौ यमः... इत्यादिना । अस्यां 
विद्यायां गावः प्रशस्यन्ते । मदनपारिजातेऽपि विद्येयसुक्ता (प्र° ८६२) । 

बहतसंहितायां गोलक्षणाध्यायो दृश्यते ( ६१ अ० ) यत्र गवां 
. | > क 

बृषभाणां च शुभाशभलत्तणानि उक्तानि । अत्र पराशरस्य शालिहोत्रस्य 
च छोका उद्धृताः । 

रलपरीक्ता --२६४तमाध्याये । गारुडेऽपि विषयोऽयं प्रपच्छितः 

&ट-८० अ ०} गारुडे रल्नपरीत्ताप्रसंगे व्याडि-नाम स्थतम् । 
रसाचार्योऽयमिति प्रसिद्धिरस्ति (दश्यतामेतद्विषयको मत्कृतो निबन्धः 
वेदवाणी १०।६ ) । लच्तणप्रकाशे बहूक्तमस्मिन् विषये । , 

स्रीपुसलक्षणम्--२४२-२४५ अण्यायेषु । शत्र खी-पुरुषशरीर- 

चिह्लानि शुभाशभज्ञापकानि विचार्यन्ते । गारुडेऽपि ( ६२-६३ ) विद्य यं 
प्रपन्चिता । कचिदङ्गेषु निष्णातः' ( सभा० ५।४२ ) इति ोके इयमेव 
विद्या निदिष्टा--इति व्याख्यातारः । लक्ञणभ्रकाशे एतदूविषये बहूनि 
बाक्यान्युदूधृतानि । प्राकृतभाषायामियं विद्या अङ्गविज्जेति पदेनोच्यते । 
पाणिनीये गणपारे ( ४।३।७ ) अङ्गविद्यायाः, तस्या व्याख्यायाश्चापि 
निर्देश उपलभ्यते । 

अत्रेदसुक्तं यत् ससुद्रनामाऽचार्थोऽस्या विद्याया मूलभ्रवक्तेति । 
तवश्चास्या विद्याया साुद्विकमित्यपरं नाम । 

घलुतिया--२४९-२५२ अध्यायेषु । अतिप्रसिद्धेयं विद्या प्राचीने ̀  
काले । ( मधुसुदनसरस्वतीमि : प्रस्थानभेदे एतद्विषये स्पष्टं विवरणं 
प्रदत्तम् )। एतच्छाख्नप्रवतंनविषये प्रपव्हदय उक्तम् -““धनुवेंदो 
जान

ाना
 

१. संस्छृतसाहित्यपरिषत्-पतिका ( ४।११-१२ ) रलपरीक्ताविष्ये द्रव्या | 

२. श्रत श्रङ्गपदेन शिक्तायङ्ानि ग्ह्यन्त इति देवबोधः । मतमिदम- 
साध्विति प्रतिमाति | 



( ५७ 

बरह्म-प्रजापति-इन्द्र-मनु-जमद्भिसुतादिभिः अध्ययनाध्यापनपरम्परानु- 
गतो विश्वामित्रादिभिरनन्तरं शाख्चत्मापन्न? ( उपवेदप्रकरणम् ) । 
जमदभिः खल्वस्यां विद्यायां कृतपरिथिम इति “रथचयौ पदातिचयां च 
जमदभ्निराहः, इति इउल्हणवच॑नतो विज्ञायते ( सुश्र तसं चिकित्सा० 
१२।११ ) । भरद्राजोऽप्यस्या विद्यायाः प्रवक्तेति शान्तिपवतां विन्ञायते 
( २१०।२१ ) । तथैव अगस्त्योऽपि ( आदिपवं १५२।१० कुम्भकोण- 
संस्क° ) । विश्वामित्र धुर्वेदस्य नाम मधुसूदनेन गृहीतम् , अन्थश्च नष्ट 
एव । वासिष्ठी धलुर्वेदसंहिता च प्रचलति । शुक्रनीतिसारे, वैशम्पायनो. 
धनुवेदे, बवीरचिन्तामणो, कामन्दकीये, नीतिमयूखे च विषयोऽयं 
सामान्य-विशेषरूपेण प्रतिपादितः १ । 

वास्तुविद्या-अभ्ो वास्तुविद्या बहुश उपवणिता (४० अ०; 
९३-९४ अ०; १०५-१०६ अ०; २४५७ अअ ० ) | श्त्र वास्तुशास्चगता ये 
विषयास्ते विष्यणुघर्मोत्तरेऽपि प्रतिपादिताः (२।२९-३१ अ °) । समराङ्गण- 
सूत्रधारेऽपि इमे विषयाः स्पष्टमुपवरिताः । मास्स्ये { २५२-२७० चअ ० ) 
वास्तुविद्या प्रपद्िता ।२ 

पुराणेषु वास्तुविषयिणी चचौ बहुत्रोपलमभ्यते । शरभो (८ ६५।७ ) 
गगंविद्याऽभिहिता। गगेबिदय तिशब्देन गगंप्रक्ता “निवासयोग्यगृह- 
निमौणकलाः अभिप्रेता । दश्यते खलु गग॑ङृतस्य बास्तुशा्चस्य नाम 
बृहस्संहितायां सनक्कुमारबास्त॒शास््रे चेति गवेषकाणां मतम् । चि्- 
कर्मप्रकाशे ( १९।११० } उक्तं यद् गगेतः पराशरो वास्तुशास्त्र 
लेम इति । 

वास्तुविषयकेषु ग्रन्थेषु अभिपुराणनाम स्मृतमिति प्रागुक्तम् । 

क ~न --( ६५५ अ० --पूज्यदेवप्रतिमानां लक्तणं 
[ चात्राभिहितम्। एषु अरवतार-देवी-योगिनी-मरह-यक्तादीनां परतिमा 

अपि लक्षिताः 

१. संस्ृतसाहित्यपरिषत्पतरिकायां धनुवँदमधिक्ृत्य॒पुष्कलो विचारः 

कृतः ( ४।७-१२ } । 
२. द्र० 1121592. ९ प7972-^ 61५0. ए. 342-340; वाष्वु- 

विषये महान्तो ग्रन्था इदनीन्तने्विदद्धिविरचितास्त इह श्रालोच्याः । 



( ५८ ) 

विष्णएुधर्मोत्तरेऽपि प्रतिमावणेनमुपलभ्यते ( तृतीये खण्डे ) । तथेव 
मस्स्येऽपि ( २५८-२६४ ऋअ० } । मानसार, चतुबगचिन्तामणो, सूत्र 
धारमण्डने, रूपमर्डने, ब्रहत्संहितायां ( ५८ अ० ) च विषयोऽयं 
प्रतिपादितः । 

राजधर्मः--पष्करेण रामाय राजधमं उक्तः (२१८-२२७ अ०) | 
इयं पुष्करोक्ता नीतिरित्युच्यते ( २३८।१ ) । 

पुष्करोक्ता नीतिविष्णुधर्मोत्तरेऽपि ( २।६५-७२ अ °; ९४५-१६५ 
०) । विष्मणुधर्मोत्तिरत इदमपि विज्ञायते यद् रामोऽत्र परशुराम एव 
( अभ्नि० १५५।२७ अपि द्र° ) । पुष्करस्तु वरुणसुत इति ( विष्णुध° 

२।१।७-९ ) । विष्एुधर्मात्तिरगतः पुष्करयक्त-रामसंवादस्तु अत्मानन्द- 
कृतेऽस्यवामीयभाष्ये स्मृतः । 

प्रकरणेऽस्मिन् राजनीतिः राजकृत्यं च॒ आल्लोचितम्। एतत्- 
प्रकरणएगता बहवः ऋछोका राजधमनिरूपणएावसरे निबन्धकारिरुदुधता 
इति दृश्यते । स्मृतिषु इतिहासपराणे च विषयोऽयमालोचितो बहुधा - 
वन० १५० अ; समा० ¢; उदययोग° ३३-३४ अ०; शान्ति १-१३१ 
०; श्यान्नमवासक० -७ अ०; रामायण २।१५) &५, १००, 

&।१७-१८, &३ ०; मतु= ७-<९ अ०, याज्ञवल्क्यस्मृति १।३०४-३६५७, 
चुद्धहारीतस्पति ७१८८२७१; ब्रहत्पराशर १० अ०; गरुड 
१०८-११५ अ०; मस्स्य० २१५-२४३ अ०; कालिका० ठं अ० 
(150 9 [12112.585118. ४01. 111. 2. 13 ), 

राजशाखप्रणयनं खलु इतिहासपुराणे बहुधोक्तम्-शान्तिपवंणि 
राजशा्चप्रणेतणं विशालल्ञादीनां नामानि उक्तानि (५८२२ ) । 
नीतिप्रकशिकायामपि केचन त्र चायाः स्मृताः 

बृहस्पतिश्च शुकश्च भारद्वाजो महातपाः । 
वेदव्यासश्च मगवान् तथा गौरशिरा मुनिः| 
एते हि रजशाख्चाणां प्रणेतारः परन्तपाः ॥ 

१. शत्र 20111162} {पहु 226 12.4{166 11 € 
4&11110 1218. नामा निबन्धो द्रष्टव्यः ( + प2.22. ४01. {11. 0. 
23-37 )}. 



( ५६ ) 

रामनीतिः ( २३८-२४२ अ० ;- नीतिपदेन राजधमः सामान्य 

नीतिश्च गृह्यं ते इत्यादौ विज्ञेयम्? । त्र तु राजधमं एव । 

~ रामनीति, खलु कौटिल्याथंशाक्ञमयुकरोति बहुलम् इति दृश्यते । 

कामन्दकीयनीतिरप्येतद्िवरणस्योपजीव्यभूतेति विज्ञायते- । 

काव्यम् ( दृश्यं भव्यं च )-- अत्र भ्रव्य-काव्यलक्तणम्, कान्य- 

भेदः, अलङ्काराः, काव्यगुरणाः, काञ्यदोषाश्चेत्येते विषया संेपेए उप 

द्रिताः ( ३२७ अ०, ३४२-३४५ अ० ); तथैव नाटकप्रकरणादीनां 

१. बहुशो नीतिशाचखमुक्तं पुराणेषु महाभारते च--मागगे नीतिशास्त्रं च 

जगाद् जगतो हितम् ८ शान्ति° २१०।२० ), नीतिविह्सवङ्किरा सुनिः ( अ° वै 
४।७३।८२ ), उवाच तं जगन्माता नीतिसारम् ( ब्र° वे° ४।३७।९७ ), 

बृहस्पतिपरोक्ता नीतिः ( ब्र वै° ४।४०।१३२-१५३ ), वसुदेबप्रोक्ता नीतिः 

तरे ४।७।१७-३२ ), श्रोरवपोक्ता नीतिः ( ब० वै ५।२४३३-४१ ), 

नीतिसारं सुरेन्द्राय इदमूचे बरदस्यतिः ( गरुड ° १।१०८।१० ,) । 

२. {116 75६ छ्€ाऽ€ ° 28081111. ....15 21081 2. 

$ला०६। १००४२६०) = 0 106 9120022 21145278 

1.20 26 116 216 {प्राः $€:56§ 2150 (016 प्ता € 

5216 50766. ({0€0. 1€ 0787128. 7€ृ00व८८६§ [६ श्ाा- 

2108.1६8.....,., 51100111 (1ला€0ङ ६024 € (90811 15 
19एल]श्न ए 2171181108दए81011 ल्ष्लालाष ऽप2.1156त 8ात् 
8. धऽ {8 ता ^ हप. (८०68 पला कदलि 
{211 116 @ण४&. {€104""""". प 06 0016 € 1918. 

` प्रोतं 15 9 &००त् अ वह्लताला ग 6 र कभातव्भ+7- 
89.18“ ***"". [६ 725 11011108 0 € 1फ-0106016585 01 

22. ( एनाम् (6णहात 20 18666 7 € 
41008112, एप278. ४०1, [1. ए, 35-87 ). 

11 15 प्ल] 106 5ध्ल्ए]27 10 15 600ललप्ला 26 

768 {0 थप पऽ धल्वनपण्ट् धा € सिध त 

एपञारॐ9 ऽप्रप्ा8.1156त 200४6 ( 196 ए. 35 }). 



( ६० ) 

निरूपणमपि ३३८तमेऽध्याये कतम् । रसानां रीत्यमिनयादीनां च 
विक्ेचनं ३३९-३४ १तमाभ्यायेषु कृतम् * । 

एतदु विषये अभिपुराणं भरतमाशितवदिति भरतेन प्रणौतत्वादू 
भारती रीतिरुच्यते ( ३३९।६ ) इति वचनेन, नाच्यशाख्श्छोकालुकरण- 
दर्शनेन च निश्चीयते । अभ्िपुराणकारो ध्वन्यालोकादिप्रन्थेभ्यश्च 
श्लोकानाश्ट्तवानिति काणेमदहोदयः प्रतिपादयति ( पतऽध्णफ 0 
58117 1206108 अन्धे अ्भ्निपुराणप्रकरणे ) । मतमिदं नायुक्तं 
प्रतीयते, यतो हि धमंशाक्चगता विषया अप्यस्मिन् पुराणे याज्ञवल्क्यादि- 
कृतम्न्थेम्य आहताः । 

अभिपुराणमतमेतदू विवरणं भोजकृतसरस्वतीकश्ठामरणप्रन्थस्यो- 
पजीव्यभूतमिति दे-महोदयस्य मतम् ( द्र०° ]. ९. ^. 5. 1923, 
7. 537-541 ). 

विष्णुधर्मोत्तरे ( कतीये खण्डे ) अनुप्रासादीनां ( चतुदंशाध्याये ), 

शासत्रेतिद्यासकाव्यादीनाम् ८ पञ्व्रोऽ्याये ), मरदेलिकादीनां 
( षोडशेऽध्याये ), नाटकादीनां ( सप्तदशेऽध्याये ) च विवरणमस्ति । 

तदनन्तरं च बहुषु अध्यायेषु गीतनास्यरसादयोऽपि वितताः ( द्ात्रिशद्- 
ध्यायपयंन्ता; ) । 

८ ७ ) सूवृत्तं युवनकोशश्च 

मूः, सुवनकोशः, तीथंकत्राणि चाभिपुराणगतानि इद विचाय॑न्ते । 

भूः--मूविषयेऽस्मन् पुराणेऽविसंदिप्तं कथनमेव दश्यते । वरादेण 

एथिवी उदुधतेति कथा नात्रोक्ता बराहभसंगे ( ४।१-२३ ) । हिरण्य- 

गर्मोऽर्डं द्विधाकृत्वा दिवं सुवं च निममे--ईइति मतं १७८१० इत्यत्र 

हश्यते । एकादश शोके “प्सु पारिप्लवां पएरथ्व ... इत्युक्तम् । शत्र 

१. बहवो विद्वांसोऽञ्निगतं काव्यविषयमाश्ित्य विचारितवन्तः... 

1.2.771 कृतो निबन्धः ( 1.त.@. ४०1. 21. ए. 448-460 ), 1. 

ए. र36109.प20कूतो निबन्धः ( 1. नि. ©. ४०1. >, 7. 76 

779 ); हिन्दीभाषायामपि श्रथिगतविष्रयमाभचि्य केचन ग्रन्थाः प्रणीताः 

( श्रथिपुराण का काव्यशास्रीय भाग-नामा प्रन्थः द्र ) इति दृश्यते । 



( ६१ ) 

वराहकृतपभ्वीधारणस्योल्लेखोऽस्फ़टरूतेणएवलोकाते । एतादृशे स्टि- 
विवरणस्थले पुराणान्तरे वराहकृतप्रथ्वीधारणकथा नूनममिदहिता 
भवतीति विज्ञेयम् । अन्यत्र कण्ठतश्चोक्तमस्मिन् पुराणे-“वराहस्तु . 
उर्जहार सुवं मप्राम्ः ( २७६।१५ ) । 

'पञ्चाशत्कोटिविस्तरा भूमिः इत्युक्तम् ( ११९।२८ ) । परिमाण- 
मिदं पुराणेषुक्तम् बहुशः? । कथमिदं परिमाणमुपपन्नं भवतीति 
सुधीभिविभान्यम् । 

प्रलयप्रसङ्गेऽपि प्रथ्वीपरिणाम उक्तः ( ३६८।३-१० ) । पुराणा- 
न्तराण्यपीदमेव मतमभिदधति । 

युवनकोशः-८( १०७-१०८ अ °; ११८-१२० अ० ) प्रायेण सर्वेषु 
पराणेषु मुवनकोशप्रसंगोऽस्तिर । मरन्थान्तरेष्वपि विषयो ऽयं दृश्यते> । 
श्ाग्नेये भुवनकोशे तीथप्रसंगोऽपि प्रसंगतः कृत इत्यस्य वैलक्र्यं 
पराणन्तरतः । भुवनकोशेन सह ज्योतिष्प्रचारोऽपि प्रायेण विवृतो 
भवतीति ज्ञेयम् । । 

सगोदिप्रतिपादके पुरारे भुवनकोशस्य कथं संनिवेश इति प्रश्ने 

१. न केवलं पुराणे, प्रत्युत शाख्ान्तरेऽपि इदमेव मतं स्वीकृतम् । उक्तं 
च योगभाष्ये--“सप्तसमुद्रवेष्टिताः वलयाङ्कतयो लोकालोकपर्वतपरीवाराः पञ्चा- 
शद्योजनकोरिपरिसंख्याता५५...( ३।२६ } । एतत्परिमाखविषये नीलकर 
बभाषे--“यत्त पुराणे प्रञ्चाशत्कोरियोजनप्रमाणमिव्युक्तं तदपि अचिन्त्या 
खलु ये भावा न तांस्तकेण साधयेत्? इत्यनेनैव प्रत्युक्तम् । श्रभ्यवस्थितत्वा- 

न्मतानाम् श्रनिवचनीयवाद् एव शरणीकरणौीय इत्येव वरम् । यद्वा सवत्र यत् 
प्रमाणं दृष्टं तदूर्विंशांशेन तद् बोध्यम्, तेन पञ्चाशत्कोटिस्याने साधकोटिद्रय- 
विस्तारा भूमिः ( मीष्मपवंटीका }) | 

२. कूर्म ° १।४२-५.० श्च ०; गरुड ° १।२४-५७ श्र °; पद्म ° १।२-६ श्र; 
बरह्म° १८-२८ श्र ०; भागवत् ° ५।१६-२० श्म०; मत्स्य० १९६-११८ श्र°; 

माकं० ५४-६० श्र ०; लिङ्ग १।४६-६१ श्र ०; वराह ० ७४८६ श्र ०; वायुर 
२४-१० श्र ०; विष्एु० २।२-७ ०; रिवपु° उमा० १७-१८; देवोभाग० 

८।१.२ श्र ° । 

३. योगमाष्य ३।२६,.सिद्धान्तशिरोमणि-गोलाध्याय, भीष्सपवं ४-१२ ० । 
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कुमारिलः समाधत्त --“्यत्तु प्रथिवीविभागकथनं तद् धमोधमंसाधन- 
फलोपभोगप्रदेशविषेकाय किञ्चिद् दशनपूवकं किन्िद् बेदमूलम् । 
वंशायुक्रमणमपि ब्रह्मण-त्तत्नियजातिगात्रज्ञानाथं दशंनस्मरणएमूलम् । 
देशकालपरिमाणमपि लोकज्योतिःशाखन्यवहारसिद्धयर्थ दर्शन 
गणितसंप्रदायाजुमानपूवंकम्ः' ( तन्तरवात्तिक १।३।१।२ ) | 

११८तमाध्याये भारतवषेस्य बिरोषतो वणेनमुक्तम् । वायौ 
( ४५ अ० ), मास्स्ये ( ११४ अ० ), माकरुडेये ( ५७ अ० ) मागवते 
( ५।१७ ०; ५।१९ ० ) च भारतं विशदरूपेण बरीतम् । अधस्तान् 
निर्दिष्टेषु मन्थस्थलेष्वपि मारतवषवणंनं तदन्तगंत-नदीपवंतादीनां 
वनं द्रष्टव्यम् ८ कू्मं० १।४७ अ०; ब्रह्म १६ अ०; माकं० ५८ अ० 
विष्णु २।३ अ०; रामायण कष्कन्धा° ४०-४६ स०; सभान्तगेत- 

दिग्विजयपवं २५-३२; अन्येष्वपि पवस अन्तराऽन्तरा ) | 

सुबनकोशे परथिवीविभागमूताः सप्द्ठीपा एव प्राधान्येन बरिताः। 
सिद्धान्तशिरोमणिखन्थे द्वीपविवरणएमतिसारवद् दश्यते- 

भूमेरध ज्ञारसिन्धोरुदकस्थं जम्बूद्रीपं प्राहुराचायंबयोः । 
अधेऽन्यस्मिन् द्वीपषट्कस्य याम्ये ज्ञारक्लीराद्म्बुधीनां निवेशः ॥ 

शाकं ततः शाल्मलमच्र कोशं करोड चं च गोमेदकपुष्करे च । 
द्रयोट्र योरन्तरमेकमेक ससुद्रयाोद्रीपयुदाहरन्ति 

( शब्दकल्पद्रुमधृतसिद्धान्तरि रोमणिवचनम् } 
प्लक्ञद्धीपस्यैव नामान्तरं गोमेदकमिति वित्ेयम् | 
दरीपविवरणान्ते प्समुद्रसम्बन्धो विवृतः ( ११९।२४-२६ ) । 

ततश्च लोकालोककथनम् , श्रण्डकटाहकथनं च । एतत् सवं वाय्वादि- 
पुराणेषु विशदरूपेणोक्तम् । 

पातालम्--दीपवणनानन्तरं सप्रपातालानां बणनं कृतम् १२० 
तमेऽभ्याये ( १२०।१-४ )। भूमिविरेषाः इ्णपीतारुणादिवणयुक्ता 
एव पातालानि इत्यत्रोक्तम् । मतमिदं लैङ्गे, वैष्णवे, अन्यत्र च हश्यते । 
भुवाऽधो नरका इत्यत्र वोक्तम् ( १२०।५ ) 

न 1 १२०तमेऽध्याये सूर्य॑स्य, प्रहादीनां च प्रचारः समासतो 
ब्रणितः। 
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तीथेम्- १०€तमेऽध्याये तीथंसूची प्रदत्ता । देवविशेषसंबद्धाः 
सूच्यः पुराणान्तरष्वपि उपलभ्यन्ते, यथा--पितृतीथगणना ( मत्स्य 
२२ अ०), देवीपीठगणना ( मस्स्य० १३ अ०);, ब्ह्यतीथंगणना 
( प्रमासक्तेत्र १०५ अ ० ) ¦ सामान्यतीथसुच्यश्च बहुत्र दृश्यन्त इति 

संयम् । ( ब्रह्य ० २९ अर ० }) | 

तीर्थगणना खलु अत्यन्तं प्राचीना + । दृश्यते खलु विष्णुधमसूत्र 
( ८५ तमेऽध्याये ) काचिद् गणना । यत्र॒ पच्नाशतोऽप्यधिकानि 
नामानि गण्यन्ते । भारतीयजीवने तीथंस्य महिम खलु सुप्रतिष्ठः 
मोगोलिकैतिहासिकच्ष्स्या तीथंविवरणं सामिप्रायं प्रतीयते । तीथज्ञानं 
धर्मदृष्टया लोकदृष्टया संस्छृतिदृष्ट-याऽपि आवश्यकमिति अयुसन्धा- 
तृणा मतम् ~ । [ा 

१. श्रष्टषष्टितीथगणनाऽपि प्रसिद्धाऽशीदिति विज्ञायते । दश्यतां नागर ° 
१०५।२८-४०; १०६।५-२०; प्रभास १३३।११-८; मस्स्य० {=१ 

छ्म०; इति च। 

२. {16 60621101) 9 (1111185 ५25 2. {0516 {ल्ल} 
1110116 77 {116 {706655  1276-{2.{116" 07 12116 ऽ6€६€- 
ला 0 (116 0ा1द्ला5§ 0 7266, 06 016-8.प्ी€क5ऽ 10 

7751 10246 {[1€ 1211त {0 लाक ष्णा (76216 8. 1117108. ०त 
€.€ 1 8. 18726 लाः 50006 2151 07 110 2166850 

0 €92. 10 एल€ध036त 115 {12.028 676. प्लु 
16101, 01 अ 35 08.046 00 10 {17€ 7117168 01 {€ 
706०016 211 105 पला (एल 10 06 1204. 
तछा {1115 [जा म जाल्म धल ६60६ष्भृष 9 1०3. 

15 2. 16५62110 2.00. 1# मात् 06 त11€ण[॥ ६0 त 3. 

च्छव 00४ गा 2 00६ पणी तपादा ऽत्लालाफ, 3 
100701277 एवर्, 2. गोष्ला, अटवा, एल्ञलाण्णोत 0 फ्न्लाः 
07 €ा9411 गा1€ा€ € 10051605 9 16 0101665 
2110 {0766875 80. 101 7686060 21 णलः पल 

1280. 10६ 5०676 2.5 2. {111{12. ( 18152. ए ए218- 4. 
{पत 0. 115-116 ). 
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गङ्गामाहत्म्यम् (११० अ०)- पाद्मे (५।६० अ०; १।३३ अर), 
नारदीये ( २।३८-४५ अ० ) च गङ्गामाहात्म्यं दृश्यते । पुराणगते 
काशीमाहास््य प्रयागमाहस्म्ये चापि गङ्गामहिमा प्रतिपादितांऽशतः । 

प्रयागमाहात्म्यम्-( ११० अ° )- पुराणान्तरेष्वपि विषयोऽयं 
दृश्यते (पद्य १।४०-४९ अ ०; मस्स्य° १०३-११२ अ०; कूमं° १।३६- 
३९ ० ) अत्रत्या बहवः शोकाः प्रायेण समाना इति दश्यते । 
वनपवेण्यपि ( ८५-८७ ) प्रयागबिवस्णमस्ति । 

वाराणसी माहात्म्यम् (११२ अ °)-पुराणणन्तरेष्वपि वाराणसी- 
माहास्म्यं ( काशीमाहारम्यं वा ) लभ्यते ( पद्म १।३३-२७ अ०; 
नारदीय० २४८५१ अ० ; मत्स्य° १८५-१८५ अ०; लिङ्क० १।९२ 
अ०; कूमं° १।३१-३५ अ० ) । स्कन्दपुराणीयकाशीखण्डे प्रतिपादितं 
काशोमादास्म्यम् | 

¢ ८ (~ 

नमदामाहास्म्यम् (११२ अ० )--पुराणन्तरेष्वपि नम॑दामदिमा 
प्रतिपादितः ( पद्म १।१३-२३ अ०; मस्स्य० १८६-१९४ अ०; कूम, 
२।४०-४२ अ० ) । 

गयामाहात्म्यम् (९१४-११६ अ०)--पुराणान्तरेष्वपि विषयोऽयं 
प्रतिपादितः ( वायु° १०५-११२ अ०; नारदीय० २।४४-४० अ° } | 

अ + 

छत्र गयासुरकथोल्लिखिता ( ११५।५४-६३ ) । नारदीये ( २।४४ 
२६-५० ), गरुडेऽपि ( १।८४।३४-४३ ) च कथेयं दश्यते । गया खलु 
सखीष्टजन्मनः पूवमेव पुण्यस्थानरूपेण संमानिताऽसीत् । एतत्स्थान- 
पवित्रताज्ञापना्थमेव गया्ुरकथा कल्पितेति काणेमहोदयानां मतम्* । 

१. {0 7 प्रत. 14 2{{068.75 ६11६६ 8.2. 180. 6- 
0736 2 {97105 पित्रतीथं ८लणप65 एरटाणा€ 15 206 
118{ 116 16६लपत् ग (लवव्ऽपाः2 15 2. 05६ {18610 क्लप 

7 0 86लछपता णः € 584 06 1266 भत् 106 
0 प्ाा€ाःछप्ञ 91171065 210 01 13665 {112६ 080 अपाह 

पपु प्णप्णत् (श्क8 ( पवि15. 01 [008111852878. 0], 1४, 
ए. 660). 
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अन्येऽपि विद्वांसो गयासुरकथां विवेचितवन्त इति अरत्रत्न दरितम्, 
[ तथा दि--वरुत्रामहोदयः ( 62. 914 13८१०४० 82 
मन्थे ), राजेन्द्रलालमित्रमहोदयः 50011&8.2. ग्रन्थे ), 0 112116४ 

मद्ेदयः ८ एतद्विषयको निबन्धः, ]. ^. ऽ 8. \०्. 1, 
87 3, {904 } | 

८ ८ ) एेठिदासिक-सांस्करतिक विषयाः 

चरितम्, आख्यानादिक चाधिकृत्याच्र किमपि विचायते समासेन । 
छत्र विशिष्ान्येव चस्तिदीनि विवेचयिष्यन्ते | 

अवतारः मस्स्यादीन् अवतारानधिश्रत्य विशदं विवरणं प्रदत्त 
मागनेये ( २-१६ अ) । यद्यप्यत्र कृष्णोऽवतारत्वेन स्वीकृतः 
(८ महाभारतस्य हरिवंशस्य च सायोऽपि प्रदत्तः ), तथापि ४९।६ स्थले 
बलराम एवाष्टमावतारसेन संमानित इति दृश्यते ¡ पुराणप्रवक्त्रभेद् 
एवास्य मतसेदस्य कारणमिति स्वीकरणीयम् । 

संक्तेपभागवताग्रते सनातनगोस्वामिदते “अचतारःविषये विपुलो 
विचासे विद्यते । अत्र वैष्एवसंप्रदायदृष्स्या वर्गीकरणं स्वरूपनिधोरणं 
च कृतम् | 

अवतारम्रतिमालक्तणं <तमेऽध्याय उत्तम् । 

मत्स्यावतार; ( २ अ० )-- अत्र मनुवेवस्वतकथा, बेदहक् दय- 

प्रीवदानवबधकथा च वर्णिता । मतुवेवस्वतकथा चान्यत्र दश्यते-भाग° 
१।३।१५; २।५।१२; ८।२४ अ ० मसस्य० १ अ०। 

हय ग्रीवदधकथा--माग० २१।४।१७; ५।श्८६; पद्म ४।२२।२३; 

६।२५७१-३१; रेवा° € अ०; वराह ° १५।१०, १।५, ११३।२०; मत्स्य 

१. महाभारते पुरशे च श्रवतारगणना सवत्र नकरूपा । कचिद् 

दसनाम पश्यते, कचिन् मलस्यनाम न पण्यते, कचिद् बुद्धनाम नास्ति, कचित् 

ऊृष्णस्थल्ते बलरामनाम हश्यते । किमन्न कारणमिति म्रन्थान्तरे विशदी- 

करिष्यते । 
1 



( ६६ ) 

५३।५-७५ वञ्ञापथ० \८।५४ इत्यत्रोक्ता । पुराणोक्तासु कथासु सर्वैव 

किमपि बैलक्ख्यं वर्तत इति न विस्मरणीयम् । 

मत्स्याबतारकथाया मूलं खलु शतपथत्राह्यणम् ( १।८।१।१ ) । 

राये मनुरित्यवोक्तम् । ृतमालेति नद्या नाम ब्राह्मणे नास्ति, आग्नेये 
(२४ ) भागवते (८।२४।१२ ) च विद्यते । अभिपुराणएगतं 
विवरणं खलु भागवतप्रतिष्ठम् । छकृतमालेति नाम भागवतकतुः 
दाक्षिणात्यप्रदेशभवस्वं सूचयतीति इतिवृत्तविदः। एतद्टिषये च्रमरनाथ- 
रायकतो निबन्धः (7. त्र. 0. 'ााा. ए. 49-58 ), जे एन° 

बनर्जहतो निबन्ः ( 1. प्र. 0. रणा. 17. 158-148 ) च 
दृष्टव्यो १ । 

४ 

कूमः (३ अ°)-अत्र सुद्रमन्थनकथोक्ता । कथेयं पुराणन्तरेष्वपि 

( कूमं० १।१६।७७-५८ ) । 
यद्यपि वेदे कूर्म्रसंगोऽस्ति ( शतपथव्रा° ७५।१।५ ; तै° चा 

१।२३।१), तथापि वैदिकेन विवरणेन सह् न पुराणगतस्य विवरणस्य 
कश्चिदपि संबन्धोऽबलोक्यते । 

वराहः ( ४।१-२ )-- अत्र॒ वराहछृतं दिरण्याक्दननं वणितम्। 

न्यत्र च तृतीये देवाुरसंमामे दिर्याक्दननम् प्रथ्वीधास्णं च 

वरितम् ( २७६१२; २७६१५ ) । हिरण्या्तवधोऽपि बहुश 

उक्तं पुराणेषु । वराहाबतारविषये तैत्तिरीया संहिता ( ।१।६।२ ); 
तैत्तिरीयं ` ब्राह्यणं ( १।९।६), शतपथन्रद्यणं ( १४।१।२।११ ) च 

द्रष्टव्यम् । 

पृथिव्युद्धरणमपि बहुबोक्तम्। अ्रस्मिन् प्रसंगे वराहः खलु 

यज्ञवराह. इत्युच्यते कचित् । स एष प्रसंगोऽन्यत्रापि उक्तः 

( ब्रह्म २१३।३२-३९; बायु° ६।१६-२३; बदह्याणड० ९।५।६६-२२; 

मत्स्य २४८।६६७-४; भागवत २।१३।३५-२९; षिष्णु 

१।४।३२-३६ } । 

१. दरषटन्यः ]. प. एश्वुप्श्न ए कतः ¢ 0पत€ 01 (06 

रिला्0णऽ ऋ्लन्पह त 11612. नामघेयो भ्रन्थः ( 2. 254- 

288 ). 



( ६७ ॥ 

नरसिंहः ( ४।३।५ } । अत्र नरसिंहकृतो हिरण्यकशियुबध उक्तः । 
एतद्विषये २७६।१०, २७६।६३ स्थले अपि द्रष्टव्ये । 

५ वामनस्य ( ४।५।५३ ), परशुरामस्य ( ४१२-२० } च चरितमन्र 
समासत उक्तम् । प राणेषु एषां कमणि इृशान्येव कीत्य॑नते ! वेदेऽपि 
रतिखं्तेपेणेषां कथा प्रोक्त । 

रामविषये रामायणविषये च प्रागेवोक्तम् । 

बुद्धः--बुदधविषये पुराणेषु भूयांसि वचनानि उपलभ्यन्ते । 
एतादृशानां वचनानां संकलनं खलु मतङकते इतिहास-पुराण का 
अुशीलनः नामधेये हिन्दीम्रन्थे ( प्र २८०-२८६ ) द्रष्टव्यम् । 

कल्किः ( १५।८-१. )-दशमावताररूपेण कलिकालान्ते भवः 
कल्किः ८ कल्की बा ) प्राणेषु बहुधोक्तः। काशीप्रसादजायसवाल- 
महोदयेन ( 14181 &1113 पञ „01. [1] ) पाटकमहोदयेन 

( 07371862. $०. 1 ) च एेतिहासिकटृष्ट-या कल्किप्रसङ्गो 
विचारितः । कलियुगविषये पुराणेषु बहूक्तम् ( भाग० १२२ अ०; 
नरद्याण्ड० १।३१ अ; विष्ययु° &।१-२ अ०; ब्रह्य° २२९-२३० अ०ः 
वन ° {८८ अर )*। 

भरतः--स्रायमुववंशोय-भरतस्य चरितं १०तमेऽध्याये उक्तम् । 
उक्तमत्र “स योगी योगप्रस्थाने वच्तये तच्चरितं पनः इति (१०७।९३) | 
योगिना भरतस्य चरतं पनः ३८०तमेऽध्याये भरक्तमिति दश्यते । एतेन 
उभययारध्याययोः प्रणेता एक एवेति ज्ञायते । किमर्थं च एकैव कथा 
विभज्योच्छ--इति चिन्तनीयं विद्द्धिः । 

ऋु-निदाप-कथा (२८०।४६-&०)--विष्युपुरणेऽपि (२।१५-१६ 
अ० ) कथेयमस्ति ( ऋदुपाठाऽशुद्धः ) । श्रह्युत्र ऋभुः पुलस्त्यतनयं 
निदाघमास्मन्ञानमुपदिदेश- इत्यत्रोक्तम् । 

नमानमािनयमजयोभभभािननामेमनणकामययनामोमिम् नम 

१. काणांचिद् मल्स्यकूमादिकथानां यत् ताच्िकं रदस्यं तद् अरन्थान्तरे 
प्रतिपादयिष्यते । मलस्यादयो न एेतिहाधिकव्यक्तिषिशेषा इति विज्ञेयम् । 



( ट „ 

खारसि्डिक्यजनक-केशिध्वजसंवादः ( ३५९१५ ) । इदमपि 
विष्णुपराणे ( &€।५-७ ० ) नारदीये ( १४६४७ अ० ) च दृश्यते । 

कपिलः-- अनेन सगरपुत्रा दग्धाः--खनन्तः प्रथिवी केष्धाः 
कपिलेनाथ सागरः ( २५३।२९ ) । कोऽयं कपिल इति दुरवधारणोऽयं 
प्रभः । उद्योगपवंणि पश्यते- 

त्र चक्रधनुनोम सूयीज् जातो महानृषिः । 
बिदुयं कपिलं देवं येनातौः सगरात्मजाः ॥ 

( १०९।१७- शद ) 

चक्रधनुः खलु तपोधमादिसादृश्यात् कपिलनाम्ना प्रसिद्धोऽभूत् । 
अयं सांख्यप्रवक्तुरन्य इत्यपि विज्ञायते । 

शंकराचायोऽपि सांख्यप्रवक्तुः कपिलात् सगरपुत्रध्वं सकृतः 
कपिलस्य प्रथत्तन्नमेव स्वीचकार, यथाह सः-“श्न्यस्य च कपिलस्य 
सगरपुत्राणां प्रतप्तुः वासुदेवनाम्नः स्मरणात्? ( शारीरक० २,१।१ } । 
सगरपुत्रध्वंसकः कपिलः खलु वासुदेवनामेत्ति न इतिहासपुराणे 
दृष्टमिति विक्तयम् । 

सनन्दनादयः ( ३५९।२८ )-सनन्द्नादयः खलु ब्रह्मभावभावनया 

युता इत्यक्तम् ¦ अत्र सनक-सनातन-सनन्दन-सनत्कुमारा एव प्राह्याः | 

सनन्दनादीनां बह्यविदयावेत्तत्वमितिदहदास्पुराणे प्रसिद्धमेव -- 

सनः सनत्सुजातश्च सनकः ससनन्दनः। 
सनत्छमारः कपिलः सप्रमश्च सनातनः ।1५२। 

सप्तैते मानसाः प्रोक्ता ऋषयो ब्रह्मणः सुताः । 
स्वयमागतविज्ञाना निवृत्ति धमेमास्थिताः।५२॥ 

एते योगविदो युख्याः सांख्यज्ञानविशारदाः | 
आचायौः धमशस्त्रेषु मोक्तधमप्रवतंकाः ॥५४॥ 

( शान्ति° ३४०।७२-५४ ) 

नारदपुराणस्य पूवंभागे चत्वारः पादाः सन्ति, येषु यथाक्रमम् सनक- 
सनन्दन-सनक्कुमार-सनातना नारदं प्रति आत्मज्ञानं ख्यापयन्ति । 



( ६& ) 

नारदीयगतमिदं प्रकरणं महाभारतप्रतिष्ठितमिति प्रतिपादितं ४. ५, 
ए6्तश््ः महोदयेन ( 0787112, ?०1. ४. [0. 280-304 ) | 

( & ) प्रकीशंविषयाः 

( क ) सरुन्नाम-२१६तमेऽध्याये ४९ मरुन्नामान्युक्तानि 'एकस्योति"- 

रादीनि (२१९२८३४)! मरुतामीदशानि नामानि न पुराणान्तरे दृश्यन्ते । 
वामनपुराणे सप्रमन्वस्तरगतानाम् एकोनपञ्चाशद् मरुतां नामानि विभ्य 
उक्तनि ( ७१-७२ अ० ) | चत्र मरीचेनीम न श्यते, यदपि गीता- 
यामुक्तम् -“सरीचिमरुतामस्मिः ( १०।२१ ) । किमत्र पुराणपासो चष्ट 
उतत नामगणनायां मतभेदोऽस्तीति विचारणीयम् ( एकादशरुद्रनाम- 
गणनायां मतान्तराणि रश्यन्त इति न विस्मरणीयम् ) | 

अस्मिन्नध्याये प्रजापतीनाम् , देवपल्लीनाम , पितणाम् , मनूनाम 
आदित्यानाम् , गन्धर्वाणाम् , अप्सरसाम् , यक्तानप्म , नागानाम 
राज्ञाम्, पवेतानाम् , विद्यानाम् , तीथीदीनां च नामानि सुष्टु 
संकलितानि । 

, (ख) नक्तृत्रनाम-अ्रधिनीभरणीकृत्तिकादीनां सप्तविंशतिनक्त्राणां 
संक्तिप्तानि नामानि दशितानि ( १३६।७-८ )-अ०~-भ-कृ-रो-भ-खा- 
पु - इत्यादीनि । एतादृशी पद्धतिच्छभज्योतिषेऽपि दृश्यते । अन्न जौ 
(अश्वना); द्रा (चादर), गः ( पूर्व॑फाल्गुनी ), खे ( विशाखा ) 
श्वे ( उत्तराषाढा ), दिः ( पूर्वाभाद्रपदा ) इत्येवंरूपेण कयाचिदनिज्ञोत- 
रूपया पद्धत्या नक्ञत्रनामानि संतिप्नानि कृतानि । ज्योतिषशास्त्रे बहु- 
विधानि संलिप्तनामानि सन्तीति विक्चेयम् । 

(ग ) उशनःश्लोकः--““्छरेकं पपाठ उशनाः? इत्युक्त्वा (१।८४) 
“अहोऽस्य... छोक `उदुधृतः (१८।५)१ । पुराणन्तरेऽपि धर बविषयक 
एतादृशः शोको दृश्यते ( विष्ु० १।१२।९७-९€८ ) । एतेन प्रतीयते 
भ वविषये किमपि कान्यं बिरचितयुशनसा । 

८६ ~ १. एतादशश्वरितवणंनात्मकः शछोकोऽन्यत्रा दिरएयकशिपुरदत्यः 
छोकैर्गीतः पुरातनैः...” ( बाथु° ६७।६५ ) । 



( ७० ) 

८ घ › अगवान - सगचच्छृब्दविषय उक्तम-““एवं हरो हि मगवान- 

शब्दोऽन्यत्रोपचारतःः ( ३५६।१२ ) मतमिदं साध्विति प्रतिभाति । 
भागवतगतं “वदन्ति तत्...बह्यं ति परमामेति भगवानिति शब्यते?' 
इति (१२।१२९) पद्यमपि इदमेव तच््वं बोधयति" । । 

( ङः ) भाषोल्लेखः - आग्नेये भाषाणां नाम कचिदुपलभ्यते- 
““सस्कृतप्राकृतकविः इति (३१९११) । भाषोल्लेखः पुराणेष्वन्तराऽन्तरा 
श्यते--देशभाषाविभाषिर्यो रामामण्डलमभ्यतः ( प्रभासक्तेतर ) 
८नानाभाषासु कोविदाः” ( काशी० &।४ ), “संस्कृतं प्राङतं चवापथ'शं 
भूतभाषितम्ः ( प्रमासकतेत्र° १४७५१ ), “न म्लेच्छमाषणं शिक्तेत्” 

 ( कूमं* २।१६।६४ ). “प्राकृतं स्लेच्छं भाषितम् । न श्रोतव्यं द्विजंनतद् 
अधो नयति तद् द्विजम्” ८ गरुड० १।९८।:७), “संस्कृतैः प्राकृते 
स्तोस्ैःःः ( द्वारका० ६।३३ ) इति च । पुराणोक्तभाषानिदं शमाश्चित्या- 
न्यत्र विचारयिष्यते । 

च ) महाकोधितरूः ( ११५३० ) -गयाश्राद्धप्रसङ्गेऽस्य नाम 

धृतम् । वायवीयेऽपि ८ १११।२५-२९ ) तरुरय स्तुताऽस्मिन्. प्रसङ्ग । 
अन्येऽपि केचन शका एतद्विषये प्रसिद्धाः । सिद्धार्थो बुद्धोऽशस्थमूले 
तपश्चचार, योगद्धि च ज्तेमे- इत्येव वृ्स्यास्य महत्ताया हेतु 
रिव्यनुमीयते। | 
[1 

१. यथा खलु मगवच्छब्दो विष्णौ हरौ प्रयुज्यते, तथा ईश्वरशब्द 
शिवे । शेवसंप्रदायीयग्रन्येषु ईर्वरशब्दो बहुधा प्रयुज्यते शिषममिलद्य । 

श्रागमप्रामास्यग्रन्येऽपि मतमिदमुपदशितम्--“'सर्वजञश्वरशब्दौ च नते देवात् 
पिनाकिनः । उत्पत्तिशक्त्या वतेते सत्यप्यन्यत्र तद्बति” ( प° २५, । 

२. [08 06 101€व 112 11166 ४6565 ( ४ वप 
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( ७१ ) 

( छ ) मारिषाकथारहस्यम् ( १८।२३-र८ )-कथेयमाधिदैविक- 
रहस्यं प्रकटयति । दशितं च वृ्लकन्याया मारिषायाः तात्त्विकं स्वरूपं 
नीलकण्ठेन--“रन्ञान् शोषयता वायुना तेषां सांशो यथा स्वकारणे 
सौरतेजसि मरकतः , एवं पाथिः सारांशः छम्मये सोमे प्रक्तिप्रः। 
एवं कन्यारूपं वाक्त तेजः सोमस्य गर्भे धृतमिति युक्तम्? इति 
( हइरिवंश० १।२।४१ ) | 

( ज ›) नाडी-देवताधिवासनविधिप्रसङ्ग उक्तम्-- 

हृखुरुडरीके संन्यस्य यकारं सूयदेवतम् । 

द्रासप्ततिसदश्नाणि हृदयादभिनिःसृताः ॥ 

( ५९२६) 

यद्यप्यत्र नाडीशब्दो न प्रयुक्तस्तथापि शोकोऽयं नाडीसंख्यामेव 
लक्षयतीति निश्चप्रचम् । एतादृशी नाडीसंख्या श्रुतावपि कौतिता-- 
"त्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्या द्वासप्ततिद्धा्प्ततिः 

प्रतिशाखा नाडीसहसराणि भवन्ति आसु व्यानश्चरतिः ( प्रभ्र उप० 

३।६ ) । हदयनिःखता नादीति भारते व्यास आ्ह--“श्रस्थिता हृदयात् 

सबौस्तियंगृष्वमधस्तथाःः इति । 

( क ) चक्रम्- अस्मिन्नेव प्रसङ्ग उक्तम्-- 

शमं चक्र' द्वादशारं हय परिष्टाद् विचिन्तयेत् । 

तिनाभिचक्रः दिनेमि स्वरेस्तच्च समन्वितम् ॥ 
( ५९।४१-४२ ) 

दमाय इमो मन्त्रौ द्र्व्यो- 

द्वादशारं नहि तञ्जराय बवति चक्र परिद्ागृतस्य ¦ 

श्मापत्रा अग्ने मिशुनासो अत्र सप्तशतानि विंशतिश्च तस्थुः । 

( ऋग्० १।१६४।११ ) 

द्रादशप्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तचिकेत। 

तस्मिन् साकं त्रिशता नशङ्ोर्पिता षष्टिने चलाचलासः ।1 

( ऋग् १।१।६४४८ ) 



( ७२ ) 

( ज ) प॒स्तकमरू- पुस्तकलेखनविषय उक्तम्- 

पुस्तकानां प्रतिष्ठां च वद््ये लिंखनतद्धेधिम् । 
स्वस्तिके मण्डलेऽभ्यच्यं शरयन्त्रासने स्थितम् ॥१३॥ 

लेष्यं च लिखितं पुस्तं गुरुविद्यां हरिं यजेत् 
यजमानो गुरं विद्यां हरि लिपि्तं नरम् ॥१४॥ 
प्राङ्मुखः पद्चिनीं ध्ययेल् लिखित्वा ोकपश्चकम् । 
रौप्यस्थमष्या हैम्या च लेखन्या नागरान्षरम् ॥१५॥ 
ब्राह्मणान् भोजयेच्छक्त्या शक्त्या दद्याञ्च दक्तिणाम्। 
गुरं विद्यां हरिं प्राच्यं पुराणादि लिखेन्नरः ॥१६।] 

( ६२।१३- १६) 
पुराणन्तरेष्वपि लेखनचचौऽस्ति, तथाहि- 

भविष्योत्तरपुराणे ८ १।८ प्रकरणीयापराकेटीकाधुते ) मषीनिमीण- 
विषये इमे छोका उक्ता 

“' सौवर्णो लेखनी कायो रौप्यं च मविभाजनम्। 
दीपञ्वालासमुद् भूतकञ्जलेन मषी भवेत् । 

च्रौदुम्बरामनत्र पाणिचृष्टबोलरसान्विता । 

शाख्विदे मष्यादिदानं कतेन्यमित्याह नन्दिपुराणम्- 

येऽपि पत्र-मषी-पात्रलेखनीसंपुटादिकम् । 
दद्युः शाखराभियुक्ताय तेऽपि विद्याप्रदायिनः ॥ 

( ठ ) मोहशास्लम्--इन्द्रदढेषिणो रजिपुत्रान् मोहयित्वा बृहस्पति 

सिन्द्राय राज्यं ददो इत्याख्यायिका २७४।१७-१९ इत्यत्रात्ता । उक्तमत्र- 
“ब्रहशान्त्यादिविधिना गुरुरिन्द्राय तद् ददौ । मोहयित्वा रजिसुतान् 
्मासंस्ते निजधसंतः इति ( २७४।१९ ) । अन्न भमोहयित्वेति पदस्य 
किं-तास्प्यमिति ? पुराणान्तरेषु एतदाख्यानविषये वेदबाह्यः जिनधमं 
( मत्स्य० २४।४७ ), श्व शितमागःः ( ९१७१६ ) बुद्धिसंमोह 

( वायु° €२।९७, बह्याण्ड° २।६७। १०२), बुद्धिमोहदामिभूतः, धमत्यागः 
बेदवाद्परङ्मुखः ( विष्णएु० ४।८।८ ), नास्तिवादः, असत्तक- 
शाम् { हसिविंश० ९।२८।३०-३३ ) इत्येते .शब्दाः प्रयुक्ताः । एभिः 



( ७३ , 

शब्दैः '्चावबोकमतसहशं किमपि ेदत्िरोधिमतं लच्यत एव । एतच्छास्च- 
क, ~ प म धर्मो ॥१९ 

मेव मोहकारणमिति । बोद्धो जेनो वा ऽत्र लक्लितों न वेति 
चिन्तनीयम् । 

प्मग्निषूराणविषयाः-- अस्मिन् अभ्निसंस्करणे येन कमेण विषयाः 
प्रतिपादितास्ते पुराण एवेत्थं निर्दिष्टाः ( अ० ३८३ ) । 

आग्तेये हि पुराणेऽस्मिन् सवंविद्याः प्रदरिताः 
सर्वे मत्स्यावतारादया गता रमायणं तिह ।। ५२॥ 

हरिवंशो भारतं च नव सर्गः प्रदशिताः। 
आगमो वैष्णवो गीतः पूजा दी्ता प्रतिष्ठया ॥ ५३॥ 
पवित्रारोहरएणदीनि भरतिमालत्तणादिकम् । 
प्रासादलक्तणाच' च मन्त्रा वै भुक्तिुक्तिदाः ॥ ५४॥ 

शोवागमस्तदर्थश्च शाक्तेयः सौर एव च। 
मण्डलानि च वास्तुश्च मन्त्राणि विविधानि च 11 ५५॥ 
प्रतिसखगेश्वानुगीतो ब्रह्मार्डपरिमण्डलम् । 
गीतो भुबनलकोषश्च द्वीपवषादिनिस्नगाः॥ ५६॥ 

गयागङ्काप्रयागादि - तीथंमाहात्म्यमीरितम् । 
ञ्योतिश्चक्रं ञयोतिषादि गीतो युडजयाणेवः ॥ ५७॥ 
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( ७४ ) 
मन्वस्तरादयो गीता धमी वणादिकस्य च। 
अशौचं द्रव्यशुद्धि प्रायधित्तं॒प्रद्रितम् ॥ ५८॥ 
राजधमो दानधमो व्रतानि विविधानि च। 
व्यवहाराः शान्तयश्च ऋग्बेदादिविधानकम् | ५९॥ 

सूयेव॑ंशः सोमवंशो धसुवेदश्च वैद्यकम् । 
गान्धवेबेदोऽथंशास्तरं मीमांसा न्यायविस्तरः | ६०॥ 

पुराणसंख्यामाहार्म्यं छन्दो व्याकरणं स्मृतम् । 
अलंकारो निघर्टुश्च शिन्ञा कल्प इहोदितः ॥ ६१॥ 

सैमित्तिको प्राकृतिको लय आत्यन्तिकः स्मृतः । 
वेदान्तं ब्रह्मविज्ञानं योगो ह्यष्ाङ्ग ईरितः ।। ६२॥ 

स्तोत्रं पुराणमाहात्म्यं विद्या ह्यष्टादश स्मृताः । 
ऋग्वेदाब्याः परा यत्र परा विद्याऽक्तरं परम् ॥ ६३॥ 

सभ्रपल्चं निष्प्रपञ्चं ब्रह्मणो रूपमीरितम् । 
* | १ [क 

इदं पद्चदशसादसखर' शतकोरिभ्रविस्तरम् ॥ ६४ ॥ 

अभनिपुणणगतैः विषयैः सहास्याः सूक्त्या महत्साम्यं लयते । 
यानि च वैलक्ञण्यानि तान्यत्र विचायन्ते- 

( १९) ५६तमे शोके भ्रतिखगश्चाजुगीतः इ्युक्तम् । ब्रह्याण्डपरि- 
मण्डलं ( ५६तमः श्लोको द्र° ) खलु १०७-१०८ तमाभ्याययोः 
वर्णितम् 1 एतत् प्राक प्रतिक्षगेस्य ( प्रलयस्य ) कापि चचौ न विद्यते । 
प्रतिष्ठा-दीक्तामूतिलक्तणादीन्येव वस्तून्यत्र प्रतिपादितानि । चन्द्रादीनां 

-स्व-राज्येऽभिषेकस्त॒ ८ प्रतिखगंनामधेयः ) १९तमेऽध्याये उक्तः 
प्रतिसर्गोऽयमीरितःः ( १६२९ ) स चाक्त एव । नेदं प्रकरणं श्रति- 
सगश्वाचुगीतः इति वचसा लक्षितं भवितुमहंति । प्रलयभ्रकर्णं तु 
पुराणान्ते बतत एव । अतो गम्यते भ्रतिसगंश्चायुगीतेति कथने पाठ- 
भ्र शोऽस्ति । सम्यक् पाठस्तु उहनीयः 

( २) ६०तमे श्लोक उक्तम्- 

सुर्यवंशः सोमवंशो धलुर्वेदश्च बैकम् । 
गान्धवेवेदोऽथेशास्त्रं मीमांसा न्यायविस्तरः ॥ 



( ७५ ) 

सूरय-सोमवंशो २७३-२७८ अध्यायेषु प्रपद्छितो । . धलुर्विया च 
२४९-२५२तमाध्यायेपूक्ता । वैद्यकं २७९-२९ रतमाध्यायेषु । गान्धवबेद 
खलु नात्र विवृतः । गान्धवेवेदपदेन मुख्यतः गानविदया गृह्यते । गान- 
धिदा पुनलेशतोऽपि नोक्ताऽऽग्नेये । किम् प्रकरणमिदं लम् ! 

्र्थंशाख्लपदेन यदि राजनीतिविद्योच्यते; तहिं सा विदयाऽत्र प्रोक्ता 
( २१८-२४२ ० }। अथंशास्तं खलु राजनीतिममिधत्ते इति शिष्ट 

परम्परातो ज्ञायते । विज्ञानेश्वरेण मिताक्तरायाम “अथंशास्त्ं रजनीति- 
ल्तणएमः इत्युक्तम् ( २।२१ ) 

पूवंमीमांसाशास्त्रं पुनः कापि नाभिहितम् । वेदान्तशस्त्रोक्त' ज्ञानं 
३५७-३८० तमाध्यायेषु विवृतम् । विपयोऽयमस्यामेव सूचा प्रथः 
निदिष्टाऽपि ( वेदान्तं ब्रह्यवित्तानम्. ..६२ शो० ), अता गम्यत पृवात्तर- 
मीमांसाविवस्णात्मका अध्याया श्रप्यत्र ऋअसन्निति ; वथेव न्यायवि- 
स्तरम्' अप्यत्र आसीदित्यत्रेवोक्तम् । अक्तपाद्-कणादकृते शास्त्रे एव 
मुख्यतः न्यायपदेन उच्येते । कचिच्च सांख्यादीनि शास्त्राण्यपि । पतेषां 
शास्त्राणां विवरणमपि नात्रोपलभ्यते। योगविद्या कचिद् न्यायविस्तर- 
पदेनः लक्तिता भवति । सेयं विद्ाऽत्र प्रपञ्चिता ( ३७२२३५६ अ० } | 
मस्यां सूचौ योगस्य ४थङ निर्देशोऽपि वतते ( योगो ष्टाङ्ग ईरितः 
६२ शछो० ) । अतो गम्यते अथंशास्त्रवद् न्यायादयोऽपि प्रथक् भ्रपद्िता 
आसन्निति । किम् एतच्छास्त्रसंबद्धा अध्याया लुत्रा जाताः 4 

(३) ६ १तमे शोके दृश्यते- “अलंकारो निघण्डुश्च शित्त कल्प 

इहोदितः इति ¦ अलङ्काराणाम, निषण्टोः { कोशस्य ), शिक्तायाश्च 
प्रतिपादनमस्मिन् पुराणे दृश्यते । परन्तु कल्पस्य प्रतिपादनं नोपल- 
भ्यते । कल्पशास्त्रे मन्त्रविनियोगचिन्स्यते, चरतः “अग्निगताश्चतुरवेद 
विधानलगता मन्त्रा एव अनेन कल्पपदेन लक्यन्तेः इत्यप्यभिधातुं 
न शक्यते, ऋग्वेदादिविधानस्य प्रथङ्निर्देशात् ( ५€ शोको द्र° ) । कि 
विशिष्टं कल्पप्रकरणं लुप्रम ! 

(४) अम्निपुराणपरिमाणएविषये प्रागुक्तम--्वादशैव सदखाणिःः 
इति ( २५७२।११ ) । श्रस्मिन्नन्तिमेऽध्याये तु “इदं पच्चदशसाहसम् 

इत्युच्यते ( ३८३।६४ ) ! शोकपरिमाणमेदकारणं प्रागेव चिन्तितम- 
स्माभिः। 
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9 
गता खलु श्रभ्निपुराणोक्तविषयचवां । इदानीम् अ्निप्राणभाषाम 

अपरिपराणवाङ्मयम् , अग्रिपराणपाठं चाधिकृत्य किमपि विचायते | 

य्मभ्रेयश्रयुक्तानि छन्दांसि- सवत्र अुष्टुप्ठन्द एवै प्रयुक्तम् | 
द्विजा एव शोका वृत्तान्तररचिताः, यथा- 

अगस्त्य एवं खननाद् धरित्रीम ...¬(२०६।१३)-शछेकाोऽयसुपजाति- 
छन्दस्कः । “एको सुनिस्तास्र.-.2 ११५।४० ईन्द्रबजायुतः । गायत्री 
छन्दस्का मन्त्रा अपि कचिद् दृश्यन्ते (७१।६) । मन्त्रेषु गद्यसदशा अंशा 
अपि सन्ति (६३।९)। यता हीदं प्राणं विद्यासारमयमतः काव्य- 
रचनाप्रवृत्तिनौत्र अवलोक्यते, अतएव छन्दोवेचिच्यं न तमिति 
विज्ञायते । 

श्रभिपुराणोक्ताः केचन विशिष्टाः प्रयोगाः-अ्रयेह कानपि 
विशिष्टान् शब्दानवलम्ब्य शब्दशाख्रादीनाधित्य विचायते- 

(९) अन्तर्धिः“ए्थोः पुत्रो...अन्तर्धिपालितौःः इत्युक्तम् (२८।१९) । 
अभेवाक्तम्- “शिखण्डिनी इविधौनमन्तधौनाद् व्यजायत इति । 

००००० 

१. {€ (लन ° 1116 ए पा81025 द्11015 1166 

तिल्य धपा6§ 71 {16 ८56 गा रला65. {76 ल्नतालाः 

टि प्रः225 4० 01 11896 2. 18766 पपा एलः ना पला, 10116 

1176 184{€ाः 0165 5110 2. {€04616ए 0 0ण्लाःलापा0185156 

1116 रभ्लक्. 106 ए78018.5 त (1076 2866+ 60112. 

10 296 शिल) व्लर् अहृश्न 0 1€ 9108. 716 

8708 110 666 10 116 ल्ल 161 16 रथा 01 

1116765 1185 07 1116 1117त् 07 16 168 लाः, प्€166 (116 
18 एपा18.5 01 60८एलवृनु08लतवा€ पडथ्प्रः€ 1116 06 ^#+इणा, 

(७2702. 487 8110168. ए11021118120198, 271112.6678.- 

11108. 2116 2372.11028.02192118. 18.9८ ६0 50116 €{€ा11 

11060 116 शथ्[प्र€ 21 +€ 971८ 1161165 8.5 2. 7168115 
10 [लाभ भल्ट्गााा1510106ा ( ला&5 71 116 प्त 

21158. ¢ 12.18. 0 71811 ४1118. 22166, 001-8118., ९०] 

1. 7. 187), 
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्वरान्तर्भिरेवान्तधौन इति गम्यते। पुराणे नान्नं . पयायप्रयोगोऽ- 
न्त राऽन्तरा दृश्यते, यथा--य एव रुक्मी स॒ एव रक्मवानित्युच्यते, 
इन्द्रप्रस्थः शक्रम्रस्थो हरिपरस्थो वा उच्यते ¦ य एवारिमदेनः, स एव 
*शनमदेन .इति । पिप्पलषिं एवं पिप्पलाशन इति । एव हिरण्याक्ञोऽपि 
हिरण्यनयन इत्युच्यते । अनयेव टृष्स्या अम्रिवेशनामाऽयुवेदप्रवक्ता 
हुताशबेशपदवाच्यो भवति, | 

८ २.) प्राचीनवर्हिषः-“सवणौधत्त सामुद्री दश प्राचीनवर्हिषः? 
( १८।२२ ) इत्यत्र शङ्केयं जागर्ति- प्राचीनबर्हिषः पुत्राः दश, अतः 
प्राचीनवर्हिषाः' इत्येष प्रयोगः करणीयः, कथं श्राचीनवर्हिषःः इति ! 
अपत्यप्रत्यये छते सति, प्रथमाबहुवचने श्राचीनवबदहिषाः' इत्येव 
स्यात् १ अत्र तद्राजस्येःति बहुत्वे तद्धितस्य लुगिति बभापे नीलकण्टः 
( हरिवंश ० १।२।४० ॥ | 

(३) सवे तीथेम्- “मुरुडनं चोपवासश्च सवंतीर्थेष्वयं विधिः” 

( ११५।७ ) इत्यत्र सबेतीर्थेष्वेतिपदेन प्रयाग ˆ एवं लक्षितो भवतीति 
केचन मन्यन्ते | स्कन्दपुराणे शुर्डनम्ः इत्यादिकं वचनमस्ति । एत- 
विषये ती्थंचिन्तामणौ बाचस्वतिः सर्व॑तीथंपदस्य प्रयागवाचकत्वमभ्युप- 
गतवान् ( प्र° १६-१७ ) । मतमिदं युक्त' न वेति सुधियो विभावयन्तु । 

(४) अर्धोदकम्- आग्नेय उक्तम्--“अर्धोद्के तु जाहव्या 
म्रियतेऽनशनेन यः» इति ( तीथंचिन्तामणि प्र २६३ धृतं वचनम्; इदं 
लप्ता्नेयपुराणवचनमिति प्रतिभाति )। किमिदमर्धादकमिति ९ श्राह 
वाचस्पतिः-“अर्घोदकं चरणान् नामिपयंन्तमुदकम्” इति ( तीथ 
चिन्तामणि प्र° २६३ ) | 

(५) अगस्स्यः=अगस्तिः- २०६ैतमाध्याये च्रगस्त्यः अगस्तिश्चेति 
शाब्दद्वयमेकरिमन्नेव्षोँ प्रयुक्तमिति दृश्यते । य एव अगस्त्यः स एव 
अगस्तिरिति कोशवचनतः सिध्यति । हश्यते च काशकृत्स्नव्याकरणे 
सूत्रम्-'पुल्यगिभ्यामस्त्योऽस्ति्चः इति । अस्य सूत्रस्यायम्थां ज्ञायते 
यत् पुललि-अगि-धातुभ्यां अरस्त्यः अस्तिश्च प्रत्ययो मवतः, ततश्च यथा, 

१. पुराण ग्रयुक्तव्यक्तिनामविषये बहवश्व समस्याः । एतद्विषये "इति- 

हासपुराण का श्रनुशलननामा मतकृतो अन्थो द्र्टव्यः ( पर ०-१३ ) । 
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पुलसत्यः पुलस्तिश्च समार्थो सिद्धो तथैव श्रगस्त्यः अगस्तिश्च । पुलस्त्य 
मभिलच््य पुलस्तिशब्द इतिहासपुराणे प्रयुक्तः । तथेव विन्ध्याद्विनिमन- 
कारिणि अगस्त्यमभिलच्त्य अगस्तिशब्दः पुराणेषु दश्यते ( काशीखण्ड 
५।६० ) । बावर ( ठ0लाः ) दस्तलेखकप्रहे अगस्त्यकृतोषध-- 
नामप्रसंगे गस्तिहरीतक्यवलेहः अगस्तिरसायनेः च उक्ते, अतो 
गम्यत श्रायुबदवाङ्मयेऽपि अरगस्तिरेवागस्त्यरूपेण स्वीकृतः । एतादृशं 
नामवेचिच्रयं वेदेष्वपि । य एव उद् दालकः स एव उद् दालकिरिति शंकर 
उवाच ( कठभाष्य १।९।११ )* | 

(६) पित्पैता पहः (२२०।१६)- यद्यप्यत्र उत्तरपदबद्धये किमपि 
शास्त्राुशसनं न म्यते, तथापि शुरुलाघावादि' पद्वदत्रापि समाधान- 
मन्वे्टग्यम् , यथोक्तम्-गुरुलघ्वादेरुत्तरपदस्येति । 

(७-८) पितृमातरी ( २२६।३६) मादपितस्यागः (१६८२९) 
्त्रानङ्ऋतो दरन्द्रे ( पा० ६।३।२५ ) इति सूत्रेण कथं नत्वमिति ए 
दश्यते च 'म(तापिवृसहस्राणिः, इति भारते प्रयोगः ८ १८।५।६० ) 
मातापिच्रजा निवतन्तेः इति सांख्यकारिकायाम् ( ३९ कारिका )। कथं 
वा पितृशब्दस्य पूवेनिपातो गोरवाधिक्यान्मातुरित्यपि प्रश्नो भवितुमहेति 
अस्माभिमेन्यते यद् शानः पूचेनिपातस्य च भ्रयोगोऽनित्य इति, तथैव 
पूवोचायप्रयोगेषु दशनात्--“शास्त्रं चानतिशङ्क्यं सात्पिठवचनादपि 
प्रमाणतरमःः ( शाबरमाष्य ), “सावपिदृसदखमःः ( शकरकृतकटठटभाष्य 

२।१।१५ ), “पिदमावृतः ( नारदस्णरति, खी पसप्रकरण प्र० २१०द ) 
““मातपितृनिमित्तकः ( बोघ्रायनग्रह्यशेषसूत २।६।१-१० ); “पिव 
मातृ-पति-ाव... ( कात्यायनस्मृतिवाक््यं स्यतिचन्द्रिका २।२८१ 
धृतम ), “श्रावृ-माढ-पित-्राप्रम् ( मनु० €।१९४ ), पितृ-मात्- 
भयावहः ( शआदिपवं ), पिव्रमाततः ( वष्टयुपुराण ) । 

१. ^श्रगस्तिः स्यादगस्त्यश्चः ( द्विरूपकोश २६ ), ̂ श्रगरूयोऽगस्तिरेव 

च” ( शब्दमेद्प्रकाशः ) । वाचस्पत्यभिधाने तारानाथ शआ्आह--“च्रगस्तिः 
त्रगस्त्यनामके युनोः । मेदिनीकोशेऽपि कुम्भयोनिमरृषिमभिलद्य श्रगस्िशब्दः 

 दर्शितः-श्रगस्तिः स्यात् कुम्भयोनौ" इति । 
२. द्र ° महर्षिं श्रगस्ति पर कुक निवेदनःनामपेयो निषन्धः ( सिद्धान्त 

वपं १४]१७-१८ ) | 
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(९) दत्तः ( २५५।५ } ! अत्र दत्तात्रेयाय दत्तशब्दः, यथा सत्य- 
भासाथ भामा वा सत्या वा। एतादृशेषु संचचिप्तनामसु क पवाधेः 
ग्रयोत्तव्यः क उत्तराधं इत्यत्र लोक एव नियामकं न प्रयोक्ता | 

+ छृष्णद्ेपायनारये छृष्एशब्दोऽपि देवीभागवते प्रयुक्तः 

(१०) उपवायुः- नागक्ूमदिपञ्चवायुनमिलक्तय 'पवायुः शब्दः 
७७।२१-१२ इत्यत्र प्रयुक्तः । शब्दोऽयमन्यत्र न दृष्टो नागक्रूमदिवायु- 
प्रसङ्घे | 

निवंचनानि-- अथात्र कानिचन निर्वचनानि लघु विचार्यन्ते 
(१) राजा--'साजाभूद्जनरन्जनात् (१८ १६.२२०।२४ ) । अन्रेदं 

विज्ञेयं यद् राजधातोः कनिन् प्रत्यये सति पदमिदं निष्पन्नं भवतीति 
उणादिप्रकरणतो ज्ञायते ( १।१५६ ) । रज्जधातो राजशब्दनिष्पत्तिस्तु 
द्रोणपवंख्यपि दृश्यते ( ततो राजेति नासास्य अदुरागादजायत &५३- 
विष्णुपुराणे च ( राजामूज्जनरञ्जनात्- ९।१३।९२ अ °; ९।१३।५७- 
५८) । राजा प्रकृतिरञ्जनादिति कालिदासोऽपि प्रायुङ्क्त (रघु° ४।१२) । 

(२) अ्रविभ॒क्तम्- १९२।२ इत्य्रोच्यते- “गौरि केतं न सुक्तं वै 
्मविुक्तं ततः स्मृतम्? इति । लिङ्गपुराणे पुनः अवितः ( =पापतः ) 
मुक्तम्-अविसुक्तम् इत्युक्तम् ( १।९२।१४३ )। अविशब्द्स्य पाप- 
वाचकत्वं श्रताबुक्तमित्यपि श्तरेवोक्तम् । यद्यपि बेदेऽविञुक्तशब्दोऽ 
प्यस्ति ( शतपथ० ३।४।१।४ )., तथापि न स शब्दः काशावाचक इति 
स्पष्टमेव । अविशब्दोऽपि ब्राह्यणम्रन्थे बहुशो दश्यते, नेषु स्थलेषु पाप- 
वाचकत्वमस्य प्रतीयते? | 

(२) दण्डः-२२६।१६ इत्यत्रोक्तम्--““दमनाद् दण्डनाच्चैव 

तस्मादद्रुडं ।च बधाः” इति । निरुक्तिरियं शान्तिपवेख्यपि दश्यते 
६५।८ ) । दण्डशब्दश्च निरुक्तो यास्केन-- दण्डो ददतेधास्यति 

कमंणः...दमनादित्योपमन्यवः ( २४ ख० ) । आह च दशपादी 

१. श्रविसुत्तनिरक्तिनामघेयः कथिद् अ्रन्थो नीलकण्ठेन महाभारतटीका 

कृता इति श्रुयते । श्रविमुक्तनिरकतिसारन।माऽपरोऽपि मन्थो विद्यते ( 
00. 5. एज् 1४. १. 610 { 7. ). 
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वृत्तिकारः - “रमु उपशमे दम्यन्तेऽनेनोद्धता जना इति दण्डः दमनं वा 
दण्डः चतुथं उपायः यष्टिवौ । करणं भावश्च ( ५।७ ) | 

(४) नारायणः-- १७।५७-२८ इत्यत्रोक्तम्-- “पो नारा इति प्रोक्ता- 

आपो वै नरसूनवः ॥ अयनं तस्य ताः पूवं तेन नारायणः स्मृतः» | 
नारायणशब्दस्येयं निरुक्तिः सावंत्रिकी ( बह्म० ५६।१२ च्च °; ६०।२५ 
अ०; वायु० ५।३८ ) । मयुनापीदमेवाभ्यधायि ८ १।१० ) । महा- 

भारतेऽपि दृश्यते-नराणामयनाच्चापि तेन नारायणः स्सृतः” ( उद्योग० 
६८।१० ) । आह् शंकराचायः-- “नर आत्मा ततो जातान्याकाशादीनि 
नाराणि कायणि तान्ययं कारणात्मना व्याप्नोति श्रतश्च तान्ययन- 
मस्येदि नारायणः...नराञ्जातानि तत्त्वानि नाराणीति ततो वबिदुः। 
तान्येव चायनं तस्य तेन नारायणः स्यतः” ( विष्मणुसदहखनाममाष्य 

२४५ नाम ) 

(५) भगवाच्-एतद् विषय उक्तम्- 

संतति तथा मत मकारोऽथंद्रयान्वितः। 
नेता गमयिता खषा गकारोऽयं महामुने ॥१०॥ 

एेश्चर्यस्य समग्रस्य वीयंस्य यशसः भियः । 
ज्ञानवैराग्ययोश्वैव षण्णां भग इतीङ्गना ॥ १९॥ 
वसन्ति विष्णो भूतानि स च धातुलिधात्मकः । 
एव रहरा ह भगवाञ् शब्दाऽन्यत्रापचारतः ॥९१२॥ 

उत्पत्ति प्रलयं चव ॒ भूतानामगति गतिम् | 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥१३॥ 

( ३७९।१०-१३ ) 

इदं निवेचनं विष्णुपुराणेऽपि ( €।५।७१-७८ \१ | 

१. ईटशी व्युत्पत्तिः ( यत्र पदगतवर्णाथविचारः शब्दसाम्यमािस्य 
क्रियते ) पूवाचायंसमता । यथाह माठराचायंः ( भगवचङ्धब्दमधिङ्व्य )- 
श्रतएव॒ भूतानासुखत्तिप्रलयावबोधनात् भ इति । श्गतिगतिपरिज्ञानात् 

ग॒ इति विन्नयोगीति वः । अनति चलतीति श्रन्। सकलवणंसंप्रदायाद् 
मगवानित्यभिमानसिद्धिः । अरप्यज्ञरवणसामान्यान् निव्र.यान् न संस्कासमाद्धि- 
येत इति नेश््तश्रति प्रामाण्यात्? ( २२ कारिकारीकाः) । 



( ८१ ) 

अगिपुराणपाठसमीक्ञा' -- ्रायुरवेद - घलुवंद- कोश-व्याकरणादि- 

संबद्धेषु अध्यायेषु ये पाटा भष्टास्ते तत्तच्छाक्ञसंवादेन शुद्धीकरणीयाः । 

( १ १ प्रथिवीविषयं सवं मरुत्वत्यां उ्यजायत ( १८।३४ ) इत्यत्र 
'सद॑मरन्धत्यां व्यजायतः इत्येव साधुः पाठः, पुराणान्तरेषु अयमेव 
पाठो दश्यते ¦ किच्च ३२तमे केऽपि मरुत्वती-नामास्ति, अतोऽत्र नेदं 
नाम पुनभेवितुमदहंति । 

( २) दक्तकन्यापति-नामप्रस्तावे धमौदिप्रजापतीनां नामान्युक्तानि, 

न पुनः कृशाश्वस्य प्रजापतेः ( १८।२९-३० ); यद्यपि धमोदिप्रजापती- 
नामपत्यानि यत्र वर्णितानि, तत्र कृशाश्धस्यापत्यान्यपि उक्तानि 

( १९।४ )। अतः प्रतीयते १८।२९-३० इत्यत्र कृशाश्वनामघटितः 

शोको लुप्तः । 

(८ ३ ) ऋतुरिति पदम् ऋछभुरिति स्यात् ( ३८०।४६ ); नारदपुराणे 

( १४९।३४-३५) विष्णुपुराणे ( २।१५।३-) च “ऋसुः-नाम्नो 

दर्शंनादस्मिन्नेव प्रसंगे । 

(४ ) ततस्तान् पुरूषोऽभ्येत्य मानसः ( ३७६४० }- अत्र 
अभ्येत्यामानवःः इत्येव पाठः साधुरिति विज्ञायते, यतो हि एतन्मतो- 
पजीव्यभूते छन्दोग्योपनिषद् वाक्ये ( ५।१०।१-२ ) “अमानवपुरुषः' 
इत्येव पाठोऽस्ति । वथैव ३५६।३& इत्यत्र "तथोत्तरम् शयनं देवलोकं चः 
इति पश्यते । अत्र शयनस्थले अयनशब्दः पठनीयः, उत्तरायनशब्दस्य 

छान्दोग्य श्रुतो दशनात् । 

( ५.) आात्मगन्धा_ ( ३६८।१९ )--इदम् रात्तगन्धेति स्यात् ; 
प्रलयप्रसंगे पुराणान्तरे तथैव प्रयोगद्शंनात् । चात्तगन्धा=आत्तः 

| 

अपहृतः गन्धौ यस्याः ( विष्य ° ६।४।१४ गता श्रीधस्टीका ) । 
अ भतम 

१. आनन्दाभमीयसंस्करणे ( १८७६ शकाब्दीये ) प्रायेण सुद्रणा्युदयो 
दृश्यन्ते । काश्चनाशुद्धय उदाहियन्ते -भूगौ ( २६।१ )=भूमौ; ममोऽसतु 
( ५६।३२ ) नमोऽस्तु; बहश्षते ( ५८२४ ) बृहस्पते; संमुः ( २१०।१३)= 

शंयुः; मत्थमः ( ३७३[१० )च्मध्यमः; ष्यान ( ३७४।१३)=ध्यान; योमं 
( ३७४।७ )=योगम्; युर ( २७१।११ ) गुणे ); द्वाद ( ३७६।११ }~दाङ् ; 
यीज ( ३७३।३२ }-बीज । 

£ 



( ८२ ) 

( £ ) शस्त्रेति्ासवाक्यानाम् ( ३३५२ )- इदं शास्तरेतिहास- 
काव्यानार्भिति स्यात् , यतो ह्य तदनन्तरमेव शस्तेविहासकाव्यलक्तणानि 
प्रोक्तानि ( ३२५२-३ ) | 

( ७ ) ययातिपुघ्रनामसु पुरः नाम ॒पष्टयते ( २७४२२ ) । सङ्क 
पाटस्तु पूरू" रिति । अत्र छन्दोरक्ताथंसपि पूररिति पाठ चाश्रयणीयः । 
पुराणान्तरे पृररित्येव पाठो दृश्यते ( विष्पगु> ४.१०।२; च्मादिपवं 
७५।३९४; ८३।१० तथाऽन्यत्र )} । 

( ट ) २७३।२० शोके श्रावन्तः श्रावन्तिका पुरीः च उक्ते । अत्र 
श्रावस्तः, श्रावस्तिका चेति सम्यक पाठः; इतिवृत्तशा्लतः प्राणान्तरतश्च 

= न भ 
तथव प्रतिपादनात् । 

( € ) १११।१४ इत्यत्र (तीथं वासरकं स्प्रतम्ः इति पत्यते ¦ तीथं 
वानरकम् इति कचित् पाठः ¦ शत्र तीथं खनरकं स्तम्? इति पाटः 
साधुरिति प्रतिभाति ; महाभारते ( वन ८३।१६८ ) अन्यत्र च श्रनर- 
केति तीथनाश्नोदशंनात् | 

( १० ) अष्ट गृद्यनामानि ११२।२३-५ इत्यत्र स्परतानि ; परन्तु 
गणनायां छतायां सप्र नामान्येव लभ्यन्ते, अतो गम्यते एकं 
नाम अषटमिति । 

(१२) सूक्तनःमनिरदेशे प्रायेण अष्टपाठा दश्यन्ते । पपुरूषं गीति- 
मेतानिः इति पाठो मुद्धितः ( ९९।४१ ) | श्यत्र पुरुषगतिसासानिः इत्येव 
स्यात्, इदमेष साम्नो नामेति वेदिकेषु प्रसिद्धिः । 

(१३) "वरणा च नदी नासी. इद्युक्तम् ( ११२६)! अत्र नासीति 
पाठो अष्टः। नचा नाम खलु असि वां अरसी वा मवितुमदति, भतो 
नासीव्यत्र चासीति पठनीयम् । असीति नाम पद्चपुराणे हश्यते 
( ५।१४१९१ )। 

(१४) नाचिकेतसे ( ३८२१ ) इति पदं खलु नचिकेतसे इति 
स्यात् , "नचिकेताः इत्येव नान्न श्रवणात् ( कट० उप० १।६।१ } 

(१५) जम्बुः-द्वीप शब्दः ( उकारघटितः ) १०७५ इत्यत्र पठितः । 
दरीपनाम तु “जम्बूः इत्येव, नतु जग्बुरिति । जम्ब्वाः फलम्, इत्यथे 
जम्बु-इति पदं दष्रादरीपनान्नि अपि जग्बुपदं स्वीक्रियते अान्त्या--इत्ये 



( ८> ) 

वयं पश्यामः । जम्बूरिति पदमपि फलममिधत्ते ( अष्टा° ४।३।१६५- 
१६६ ) । पुराणेषु कचित् “जम्बुः रिति पाठः सम्पाद्काज्ञानमूलक 
अथवा सुद्रणप्रमादज इत्येव ज्ञातच्यम् । 

- १६) १९।१७ इत्यत्र पश्यते --: दष्टिनः कोधवशगाः'” इति । अत्र 
करोधवशजाः” इति पाठः साधुरिति प्रतिभाति । कश्यपस्य एका ° न्नी 
क्रोधा, सैव कऋोधवशेति वोच्यते इतिहासपुराणे ( दृश्यताम् आदिव 
&५।१२- १३; ६६ १३; मस्स्य० ६।४३; पिष १।१५।१२६; \।२१।२३ )। 
इयमेव कोधवशसंज्ञकानामसराणां जननीति आदिपवणि ( ६५।३२ ) । 
यदि क्रोधवशगा इत्येव पाठः -चीनकोशतः सिध्यत् तहिं गमधातुज 
ननाथंकः, धातूनामनेकाथत्वादिति मन्तन्यम् | 

(१७) २५६।११ इत्यत्र -“ षष्ठा ह्याजीवकों रणः इति पख्यते । 
रणस्वरूपं खल्वत्रेवोक्तम्--^“विश्वामित्रवसिष्ठातिकवयश्च रणे सुरान् । 
छअपालयंस्ते निबायं रागदेषादिदानवान्" इति ( २५६।१८ ) । पुरयाणा- 
न्तरसंवादात् कोशतश्च आडीवकः इत्येव पाठः साधुः ( द्र० मस्स्यऽ 
४७।४२ ): | 

(१८) २५६।१२ इत्यत्रोक्तम्- ` नवमो वृत्रघातकः । जितो हदाला- 
हलश्चाथ घोरः कोलाहल्लो रणः” इति । अत्र जितेति पदमस्पष्ठाथंकम् | 
"जितः-नामकं रणमधिङ्ृत्याहापिपुराणम्--“शाल्वादीन् दानवान् 
जित्वा हरिः परशरामकः ! अपालयत् सुरादीश्च दुष्टक्षत्र निहत्य च? 

१. रिचाडंगवें नामा विद्धान् सांखपसप्रानिरुद्धदृत्तिपम्यादने जम्बू-पादं 

मुज्ञे स्थापयित्वा जम्बू-पाठं व्पृिण्यां प्रादशत् ( ६।५२ इन्तिः द्र° ) । 
तदिदं चिन्तनमस्तम्यगिति आ्ास्माकीना दृष्टिः | 

२. आडीवक 15 00121160 10 € ४2.118110692. 25 106 

067८65६ 11{6101& लाक ए6फषद्€ वस्तिष्ठ 200 विश्वामित्र, 10 

पलाः€ 7101 52115760 + 016 115 926 50 एल €00प् 

25 ए186ः 1015 (5. आटि }) पत 16 [05 ( तद्व, 

श्वे तजक ). वसिष्ठ ५85 श्राडी 226 विश्वामित्र ५85 बक ( 487210- 
0692. 611. 1; [€ णा ०६० ४२.८९. 1. 18. 50-34 ). [ 42182 

एप्प धप ए. 145 ]. 
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( २७६२२ ) इति । अस्मिन्नध्याये विवृता द्वादश देवाघुररणाः । नवमां 
रणः खलु वचृत्रघातक इति निश्चप्रचम् । दशमस्य रणस्य तु कि नामेति 
स्पष्टं न विज्ञायते अमनिपुराणणछोके, अतः पुराणणन्तरवचनतो निणंयः 
करणीयः । 

मस्ये पल्यते--“धात्रश्च दशमश्चैव ततो हालाहलः स्मृतः । प्रथितो 
द्वादशस्तेषां घोरः कोलाहलस्तथाःः इति ( ४७।४३ ) । अत्र धात्र, 
हालाहलः, कोलाहल इत्येतानि युद्धानि दशम-एकादश-दादशस्थानी- 
यानि इति ज्ञेयम्? । वाय्वादिष्वपि देषासुरसंम्रामनामानि द्वादश विवर 
तानि, परन्तु नामनिखंयस्तु सम्यङ न भवतिं । 

( १९ ) ७२४४ इत्यत्र पछ्यते--“पच्चशिखाय च्.मवे इति । 
मत्र ऋभवे इस्येव पठनीयम् ( छऋभुशब्दस्य चतुर्थ्यकवचनम् ) । 
प्रकरणेऽस्मिन् स्तानाङ्गभूततपंणं विधीयते । प्रागेतस्मात् सनत्ङमार- 
कपिलादीनां नामानि गृहीतानि, अत ऋभुनोम सांस्याचायं एवात्र 

लक्लित इत्येवाभ्युपेयम् । भोः सांख्ययोगवेत्तत्वं विष्एु-नारदीय- 
पुराणएयोः प्रसिद्धम् । ऋभु-निदाघ-संवादो वराहोपनिषद्यपि बतते-- 
“अथ हैनममुः भगवन्तं निदाघः पप्रच्छ योगाभ्यासविधिमनुतर.हीति" 
( ५।१)। 

( २०) सूर्यपूजाविधौ 'खशोल्कायः इति पठ्यते ( ७२।७ ) | 

नत्र खखोल्काय इति पाठः साधुः, काशीखण्डादिषु खखोस्कत्येव 

सूयंनाम्नो दशनात् । 

( २१) १५०२६ इत्यत्र पण्यते -““इन्द्रः भ्रमतये प्रादात् इति । 
दत्र “इन्द्र्मतये प्रादात् इप्येव पाठः, नतु प्रथमान्तता इन्द्रशब्दस्य 
युक्ता! पुराणान्तरे “इन्द्रभमितये' इति पदमपि दश्यते, भागवत- 
पुराणस्य प्राचीनकोशेऽयमेव पाठो दश्यते । अत्र इकारघटितः पाठ 
_ एव साधुरिति न निणेयः कतुं शक्यतेऽस्माभिरिदानीम् । 

१. 116 11682012 ° घात्र, हालाहल 270 कोलाहल 15 101 
वपल तुल. -.-घात्र 08 06 810 20 ल्८्रथ [0256 पजा) 

घात 0 ब्रह्मा 204 {10030 7र्धलि5 0 [15 एत 11581517 
07 {0625 26817051 ^5ए25 ( 1481898 ए चा9००-4 ऽ प्त 
ए. 145-146 }). 



( ८५ ) 

(२२ ) २०६।६ इत्यत्र “श्रातापिभंक्तितो येन” इति प्यते । वाता- 

पीति कोशान्तरे पछ्यत इति अग्निपुराणएसंपादकेनोक्तम् । एष एव 

पाठः समीचीनः, इतिहासपुराणे वातापीति नाम्नो दृशंनात् । “हषौद् 

वातापिः” इति त्र् बन् कौटल्योऽपि वातापिपाठमेव स्वीचकार । स्मयते” 

च--“इल्वलो भक्षितो येन वातापिश्च महासुरः" इति । 

( २३ ) २७२।५ इत्यत्र पठ्यते-“मनो रवैवस्वतस्यासन्. पुत्रा बेन 

च ततसमाः इति । शत्र न चेत्यत्र नव" इति षाटः साधुः, पुराणान्तरे 
नवं = न -शब्दस्यैव प्रयोगात् , न चेति पाठस्यानथेकलाच । 

अग्निपुराण-वहधपु राणयोर यं भेदश्च--पुराणप्सङ्ग (पुराणेषु) 
यथाऽग्निपुरणम् आग्तेयपुराणएमिति वा शब्दः परयुक्तस्तथैव चहिपुाणं 
वाहमित्यादयः केचन शब्दा अपि प्रयुक्ताः । नामोल्लेखे पयायशब्द- 

प्रयोगो भ्रमोत्पादको भवति, अतएव “अक्तपरिमाणा संज्ञा इत्युच्यते 

शाब्दिकैः ( प्रदीप २।९।१ ) । एवं सत्यपि पुराणनाम्नां पयोयशब्दा 

द्यपि केचन प्रयुक्ताः--गरडस्थले तारय नास, वराहस्थले शुकरःनाम । 

अनयेव रीत्या 'अग्निपुयण स्थते बहिपुराणशब्दः प्रथुक्त इति प्रतिभाति । 

शब्दा्थरष्त्या ययपि न विरोधः, तथापि विषयप्रतिपादनदृष्ठ्या 

वहिपुराणं खलु अग्निपुराणतः परथक्--इत्येवाभ्युपेयम् । वह्िपुराणस्य 

निषयसुची ज्वालाप्रसादमिश्रमहोद्येन प्रकारिता अष्टादशपृरयु- 

दर्पणो । अन्न ये विषया उक्तास्ते लेशतोऽपि प्रचलितेऽग्निपुराणे 

नोपलम्यन्ते ( केचन श्लोकाश्च उभयत्र समाना इति विज्ञेयम् ) । 

इमे हि विषया बहिपुराणे प्रतिपादिताः - 

अध्यायः षिषयः 

१ ऋषिप्रश्नः 
२ अग्निस्तवः 

३ ब्रह्मस्तुतिः 

४ स्नानविधिः 

५ आहिकस्नानविधिः 

६ भोजनविधिः 
७ शआ्माम्तिकतपः 



अध्यायः 

1 

६ 

१० 

१२९ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५. 

१६ 
१७ 

शद 

१६ 

9 

( टद ) 

विषयः 

आश्वमेधिकम्, वेणएकथा 

प्रथूपाख्यानम् 
गायत्रीकल्पः 
नराह्यणश्रशंसा 

सगौनुशासनम् 
गस॒मेदः 

योगनिणंयः 
स्गकथनम 
सगौसकीतंनम , सतीदेहत्यागः 
रुद्रसगेः 
काश्यपीयग्रजासगंः 
काश्यपीयवंशः 
प्रजापतिसगेः 

२१-२२ वराहम्रादुभावः 

२४-२७ नरसिहमरादुमोवः 

२८ देवाम्बरोषसंवादः 

२६ वैष्णवधमधरसंगे युगाज्कोतनम् 

३० वैष्णवधमपरसंगे क्रियायोगविधिः 

३१ वैष्णवधमेभ्रसंगे शुद्धित्रतम् 

३२ सुनामद्रादशौ 

३२-३५ धेनुमाहालम्यम् 

३६ घृतधेनु विधिः 

३७ वृषदानम् 
३८ पाशुपतदानम् 

३६ पापनाशन-वृषदानम् 
४० भद्रनिधिदानम् त 

४१ शिविकादानम् 
४२ विद्यादानम् 
४३ गृहदानम्. 
«४ दासीदानम् 



( ८७ ) 

अध्यायः विषयः 

४५ ब्ाह्णएकथनम् 
४६ अन्नदानम् 

४७ प्रेतोपाख्यानम् 
४८ दीपमालिकास्थापनम् 
४ च्यवन-नहुष-संवादः 

५० तुलापरुषदानम् 
५९-५२ शामंलोपाख्यानम् 
१३ तडागवृह्ञभ्रशंसा 
५४ दानादियज्ञकरणम् 
५५ वारुणारामप्रतिष्ठा 
५६-६० वामनप्रादुभावः 
६१ क्रियायोगः 
६२ कामधनुप्रदानम् 
६३ युदूगल्लापास्यानम् 
६४ शिवापाख्यानम् 
६५ दानावस्थानिणयः 

शे 

6, 

© 

६६ संम्रामप्रशंसा 

६5 राहण्य। अष्माकस्पः 

५5 वेवस्वतानुकातेनम 

६६ सगरापाख्यानम् 
५०७१ गङ्गवतारः 

७२ गज्ञमाहात्म्यम् 

७३ -७४ सुयवरशयाहात्म्यम 

७५. साताश्चापकथनम् 

७६-७७ वश्रवण॒वरप्रदानम् , कपित्दृशंनम् 

७८ राल्तसयुद्धम् 

७६. विश्वासत्रयज्ञः 

८9 ऋआहत्याश्चषसमाचनम् 

८१ सातातचाह् 

८२ सुमन्त्रेषस॒म् 



( ल्ट ) 

अध्य{यः विषयः 

८३ रामनिगेमः 

८४ जनसलापः 

८५ चिचक्रूटनिवासः 

८६ कैकेयीवाक्यम् 

८७  नन्दिभ्रामवासः 

८८ त्रिशिसवधघः 

८६ खरवधः 

६० रावणवाक्यम् 
६१ अशोकवनिकाप्रवेशः 

६२ वनगवेषणम् 

६३ रासक्रोधः 

६४ जटायुषो दशेनम_ 

६५ जटायुषः सत्कारः 

६६ अयोञुखमुक्तिः 
६७ कबन्यद्शेनम् 

६८ कवन्धवाक्यम् 

६६ कबन्धोपदेशः 

१०० सुप्रीवद्शेनम् 
१०१ सुभ्रीववक्यम् 

१०२ इनूमतो वाक्यम् 
१०३ रामवाक्यम् 

१०४ वालिसंमामः 

१०५ वालिवाक्यम् 
१०६ सुप्रीवाभिषेकः 

१५७ वषोनिवृत्तिः 2) रामविषादश्च 

१०८ लद्मणक्रोधः 

१०६ वानरसेनासमागमः 

११० सुप्रीववाक्यम् 

१११ वानरयूथप-प्रत्यागमनसम् 

११२ हनूमतः प्रस्थानम् 



( ८६ ) 

अध्यायः दिषयः 

६१२३ वानरप्रत्यागमनम् 
११४ वनविवरणम् 
११५ ˆ राधवचरित्रप्रसंगे वानरविवादः 
११६ प्रायोपवेशनम् 
११७ सीतावार्तोपलब्धिः 
११८  सम्पातिपक्ञनिवासः 
११६  वानरप्रत्यागमनम् 
१९० हनूमतो गजंनम् 
१२१ लङ्कावल्लोकनम् 
१२२ लङ्कान्वेषणएम 
१२३ अवरोधदशंनम् 
१२४ सीतोपालम्मनम 
१२५ राक्ञसीसमादेशः 
१२६ सीताविलापः 
१२७ स्वप्नदर्शनम 
१२८ सीतासम्बोधनम 
११६ सोताप्रश्नः 
१३० वनभङ्गः 
१२१ किकरवधः 

१३२ असात्यवधः 

१३३ सेनापतिवधः 
१४ अत्तकरुमारवधः 
१३५ सवर्वाक्यम 
१२६ पच्छमिवापिखम 

१३५७ लङ्कादाहुः 

१३८ सीतासमाश्वासनम् 
१३६ हनूमत्कथनम 
१४० मधुभक्तणम् 

१४१ स{तावाच््यम् 

१८२  सुभ्रीत्रवाक्यम् 



अध्यायः 

१५३ 

१५८४-१ ८? 

१.४७ 

१.८ 

१४६ 

१५० 

१५. 

९१५२ 

१५३ 

१५.४ 

१५१ 

९ & 

१५.७५ 

१५८ 

१५६. 

१६० 

१६१ 

१६२ 

१६२ 

१६1 

१६५. 

१६६ 

१६७ 

१६८ 

१६६ 

१७१० 

१७१ 

१.२ 

१७३ 

१७४ 

( ६० ) 

पिषयः 

 सेनानिवेशः 

विभीपणवाक्यम् 

विभीपणगमनम् 

सेतुबन्धघ्रारस्भः 
सेतुबन्धः 

मायामयरामद्शंनम् 
सीताप्रलापः 

प्रहस्तवधः 

सुप्रीवविभ्रहः 
कुम्मकणंवधः 
नरान्तकवधः 

त्रिशीपंवधः 

अतिकायवधः 

इद्रजद् युद्धम् 
द्ओौषधघानयनम् 
कुम्भवधः 
तिङ्घम्भवधः 

मकरक्षवधः 

मायामयसीतावधः 

इन्द्रजिद्होमः 
रामोस्थापनम् 

इन्द्रजिद्दशेनम् 
विरथीकरणम् 
इद्रजिदूवधः 

बिजयाख्यापनम 

सुपाश्वेवाक्यम् ̀  
परिवेदनम् 
विरूपा्तवधः 

महापाश्वेवधः 
शक्तिभेदः 



( ६१ , 

अध्यायः विषयः 

१७५ राम-रावणयुद्ध 
१७६ रावणशिरश्च्डेदनम 
१७७ . विभौपणाभिपेकः 
१७८ विसानाराहणम 
१७६ अयोध्यापुयां रामचन्द्रस्य प्रवेशः 
१८० रामाभिषेकः 
१८१ राज्यवेणनं श्रवणफलम् , अनुक्रमणिकावख्नम अग्नि- 

पुराणपटनफलं च १ | 

इदं पुराण मग्निमाहात्म्यं प्रकटयति ({ १-२ अ० ), अत इदमेव 
मूलभूतमग्निपुराणमिति कथ्रतुं शक्यते । स्कन्दपुराणोयशिवरहस्य- 
खण्ड उक्सं यदगम्निमाहासम्यख्यापनं खलु अग्निपुराणस्य लच्त्यम् । 
तदिद् लक्षणं प्रचक्लितेऽग्नपुराणं नापलभ्यते ( प्रसयुन बहिपुराणे 
दृश्यते ), अतः शवरहस्यदृष्स्या बहिपुराणमेवाम्निपराणमिति । एवं 
सत्यापं वहिपुरणगता वहवः शलाका अग्तिपराणं प्राप्यन्त एम 
( अविकलरूपेण किञ्चित् परिवर्तितरूपेण वा ) । 

वह्िपुराणव्िषये ह!जरामरोदयदृ् वः--यद्यपि मिश्रमहोद्ये 
नोक्तं यदिदानीं बहििनामक्र पुराणं न मुद्रितम् ( अ्ठादशपरयणदपंण प्र 
२१५ ) तथापि श्स्माक् धन्यतया अरस्य पराणस्य काशः प्रप्र सच 
डा° दाजरामहादयसकाद्च वदयत । रतस्परारषिषय द्याजरामहादयेन 

बहु विचारितम् । विचारस्यास्य सार इह प्रदश्यंते । 

(१) प्रचलितसम्निपुराणं तान्व्िककमादिभूयध्म् । इदममोलिकं 

१. हाजरामहोदयेन वह्िपुगण॒स्य यादृशः परिचयौ दत्तः { विभिन्नेषु 
निबन्धेषु ) सोऽपि उपयुक्त विवरसानुक्ायेव । 

२. इमे निवन्धा इह द्रष्व्या हाअयमहीदयक्ृताः--121560प्धाप 01 
€ (ग्लाप्116 ^ हु16ा-द-एा2ा9. ( 1.0.1., भऽ. एपाज्ल- 
आफ 07 88068, ९0]. ४. 20. 4 }; €धप्ता€ऽ 7 +€ ` 

(ला0प्ा116 ^ &16६-2-एपा-18 21125 ९ 811711-ए प्ता ( तष 
पिलाप्ुल, सण्. 1). 



( ६२ ) 

पराणं नवमशताग्यां विरचितम् । वल्लालसेनविदुषाऽपीदं तिरस्कृतम् । 
तान्तिकधमेप्रा्ल्यदिवास्य प्रसिद्धिः प्रचलनं च जातम् | 

(र) प्राकतनमाम्नेयपराणं न तान्विककमबहुलम्, अतएवेदार्नीं तस्य 
प्रचारो लुप्रप्रायो जातः | तच्चेदानीं 'बहिपराणेः ति नाम्ना विद्यते प्रन्थु- 
गारेषु । बहुषु निबन्धभरन्थेषु बहिपुराणक्षोका उपलभ्यन्ते ( बहिपुराण- 
त्वेन अग्निप्राणत्ेन वा) । अग्निप्राणनाम्ना उदधृता बहवः ऋका 
न प्रचलिंतेऽग्निपराणे दृश्यन्ते, म्यत वहिपराण एषेति ज्ञेयम् । 

(३) इदमेव बहिपुराणप् ग्नेयपुराणःनाम्ना प्राक्तनमाग्नेयप- 
राणमेव मन्तव्यम् । प्रचक्ितमग्निपराणम् ( आनन्दाश्रमादिसंस्कछरणानि 
छ्मस्येव ) अस्मात् प्रथक् । केवन च बहिपुराणगताः श्छरेका अग्नि 
पराणेऽपि दृश्यन्ते । बहिपराणगताः शोका वक्वृ-भोतृ-नास्नां परिवतंनं 
कृत्वाऽपि कचिद् अग्निपुराणे संकलिताः 

(४) अग्निपुराणस्य यानि लक्लणानि मास्स्ये ( ५३।२८-३० ) प्रभास 

खण्डे (२।४७-८) च उक्तानि, न तानि सवाणि बहिपुराणे बाऽग्निपुराणे 

वा सम्यक् चरिताथानि भवन्ति । अतो गस्यते बहिपुराणतः प्राचीनमपि 

मृलमूतमग्निपुराणमासीत् । यद् वा वहिपुराणमपि पुराणध्रणेकमिः बहुघा 
संस्कतम् , अतएव बहवो विषयास्त्यक्ताः, नवीना विषयाश्च संयाजिताः । 

_ () बहिपुराणे रामायण-महयाभारत-हरिवंश-विष्मुपुराण-विष्पणुधमेता 
विषयाः संकलिताः, विष्छयुधमेरामायणादीनां शब्दायुपूबौ अपि बहुत्र 
वहिपुराणे दश्यते । 

(६) अस्मिन् १२००० शोका कियन्ते । प्रचलितेऽग्नावपि उक्तं 
यदस्मिन् पुराणे १२००० श्लोकाः सन्ति । इदमनुमीयते यद् बहिपुराणस्य 
द्ादशखहस्श्लाकपरिमाणं ज्ञात्रा अग्निपराणकारोऽपि तथेव उक्तवान् । 

(ॐ) बहिपुराणाशविशेषरूपे नान्दिपिराणे ( यत्र अग्निवसिष्ठसंबादा 
विद्यत ) इदमुक्तं यदू बह्विपुराणता यज्ञादिपरकाः श्लोका लुप्रा जाता 
इति । बह्विपुराणश्य एकः संस्छारा वेष्णवसंप्रद्ायाच्यः कृतः, तेयाचा- 
यश्च यज्ञादिषरछाः शलाकः पराखतः प्रथकङताः१ । 
भम 

१. नान्दिपुयणे श्राग्नेयपुराणविषया इत्थमुप्रदशिताः- 

भगवन् देवदेवाय विभो धमोदिकार्ण । 
सखल्रखादन् ताः सवे धमां वां्मोचिताः ॥ १ ॥ 



({ ६३ ) 

(€) इदं बहिपराणं वेध्णवाचायः ५०० खीष्टाव्दतः पूवमेव संस्क- 
तमिति विज्ञायते | प्रमाणान्तरेरिदमपि अनुमीयते यदि प्राणं चतु 
थंशतब्दीतः प्राग विरचितम् । 

(१०) वहिपराणस्य त्रयः स्तरा लद््यन्ते । युर्वेदीयाम्नदात्रिन्रह्यणोः 
पुराणमिदमादौ कृतम् , यत्राग्निरूपो रुद्रः स्तुतो बहुधा । ततश्च भाग- 
वतवेष्एवेरिदं संस्छरतम् । अस्मिन् संस्करणे वसिष्ठाम्बरीषसंवाद्ः, 
अन्ये च वैष्णवसंप्रदायीया विषयाः संयोजिताः । ततश्च तृतीये संस्करणं 
इतश्चेतश्च कानिचन प्रकरणानि संकालितानि, त्यक्तानि च कानिचन । 

[४ 
ग्रन्थकृतो निवेदना 

आग्नेये ये विषयाः प्रोक्तास्तानवलस्व्ययं धिपयानुक्रसमणी विरचिता 
विषयाणां स्थापनं खलु वणनुकमत इति विज्ञ यम् ! विषयैः सहं 
तदूगता अवान्तरभेद्ाश्चापि संकलित अस्मामिः । अतएव यथात्र 
(उपायः इति शब्दः संकलितः, तथव सामदानादय उपायविशेषवाचकाः 
शब्दा अपि संकलिताः) यथा वा व्याकर्णमितिशब्दः संकलितः 
तथेव तद्भेदषिशेषाः सन्धि-सुबादयः शब्दाश्च । तीथंपवेतनयादीनां 
नामानि चरितानि च ( यान्यधिकरत्य कमष्युक्तं पुराणं ) यथासंभव- 
मिह् संकलितानि । 

कुण्ड मण्डपवेदीनां परमार च यथाश्रुतम् । 
दी्लां यक्ञादिकानां च वास्तुशास्रनिरूपणम् | २ ॥ 
छवतारान् भगवतः चतुर्विंशतिसम्मितम्। 

मन्बदीक्ताविधिश्वापिं संस्कारानष्टसंयुतान् ॥ ३ ॥ 
चत्वास्शिन्मितान् सू॑सोमवंशादिवर्णनम् । 
एतदन्यन्च भगवन् श्वतं विस्तरतो मया ॥ ४॥ 
श्रघुना श्रोतुमिच्छामि जह्वारुडस्य निरूपणम् । 
सं्तेपात्कथितं यच्च पुरा ह्येतत् तु विस्तरात् ॥ ५ ॥ 
भोतुमिच्छम्यहं वहं ब्र.हि प्रलयकारणम् । 

( १।१-६ ) 



( ६४ ) 

अथाच्ानुक्रमणीर्चनापद्धतिषिषये किमप्युच्यते*-- 

( क ) विषयोपस्थापने यथ्रासंमवं पुरणगता टृष्टिरप्यस्ममि 

रल्लिखिता ( यत्र एतादृश उल्लेख आवश्यकः ) । यथा -्र्ञरशब्दे 

एकाक्तराथंनिर्देशः' इत्युकत्वा `मन्त्र मंवद्धोऽयं निर्देशो मुख्यतः, इस- 
युक्तम् ! यथा वा अजपा-गायत्रीःविवरखे भ्राणायामान्तग॑ताः इयुः 
क्तमस्माभिः। 

( ख ) उपात्तशब्दार्थविषये यत्र संशयो भवितुमहेति तत्र प्रथक् 
स्पष्टो निदेशः कृतः । यथा प्रात्यहिक राजकमेः इत्यभिधाय "इद 
राजकृत्यं न पुना राज्यपालनादि कम॑" इति स्पष्टमवेदितम् । 

( ग ) एक एव शब्दा यदि विभिन्नाथेकः, तहि स॒ एकम्र्के परथग् 
विभज्य स्थापितः यथा लिङ्कशन्दः। शब्दोऽयं एवलिङ्गवाची शब्द 
शाङ्ञोयप्रमेयवितेपवाचौ च, अतो द्विधा विभज्य शब्दरोऽयम् श्रथोनु- 
सारेण स्थापिनः, तथैव रामः ( दरार्थपुत्रः ), समः (जामद्गन्यः ) 
च प्रथक् स्थापितो । 

( घ / एकस्मिन्नर्थे यदि दवौ सख्यौ पयायशब्दौ प्रयुक्तो, तर्हिं उभयो- 
पि निदेशो यथासंमवं कृतः । अतत्र श्ग्निपुराणं तस्य नासान्तर- 

माग्नेयप॒राणं चेति शब्दद्रयमिह निविष्टम् . कचिच्च पुराणोक्तं विवरणं 
पयौयेयु विभज्य स्थापितम् । अतएव शओ्ओकारशब्दै तत्पयौयवाचिनि 
प्रणवशब्दे च प्रणवसंबद्धं विवरणं विसभ्य उक्तम् । 

( ङ ) एकरिमन् सख्ये पयोयशब्दे पयोयान्तरनिबद्धानि विवरणानि 
संकलितानि अयण । यथा--अचनयजनादीनि सर्वाणि पूजायामेव 
संकलितानि । 

( च ) शिव-षिष्णु श्रह्यादिदेवानां नामान्तराणि प्राणोक्तानि न 
संगृहीतानि । प्रसिद्धतमत्वात् शिवः. विष्णुः, ब्रह्मा, इन्द्रः, इत्यादीनि 
नामान्येव अत्र धृतानि, न हर-मगवत्-प्रजापर्यादीनि । एवं सत्यपि 

| १. श्र्मद्भ्यवह्तेऽग्निपुरणे ( श्रःनन्दाश्रन १८७६ शकाब्दाः } बहुत्र 
श कसंख्वाभ्रंशः श्रध्यायसंख्यायुद्रराश्चुद्धयश्च अिद्यन्ते ! ३०८ तमेऽध्याये १६ 
तमः कालको न मुद्रितः । ६४ तमाध्याये ३६ छेकः ६६ रूपेख मुद्धितः । 

श्रस्माभिस्तु शुद्धा संख्या श्दीता । 



सोम-चन्द्र-शब्दयोः गारा-उमा-शब्दरयाश्च संऊननं कृतं प्रथक् . इन्द्र -शक्र- 

शब्दयराश्च । विशिष्टे स्थले पुराणप्रवृत्तिदशंनात् प्यायनी मन्यत्र संक- 
लितानि । उपक्रमापशंदारयोः शब्दमेददशनादमि पयायशब्दाः 
संकलिताः; यथात्र कामत्रयोदशी-शब्दः संशटलि तः. तथा अनङ्कत्रयादशा- 

[ऽपि संकैकितः; प्रधक प्रतिज्ञाकरणादपि पय।यरशब्दाः संकलिताः 
यथा - पवित्रारोहणं पवित्रारापणं चेति पयरायशब्दद्वयपिह् प्रथक् 
संकलितम् । प्रायेण च अपेज्िताः पयाय्रशच्दा यथायथं निर्दिष्टाः 

(छ) संबद्धविपयसूचका निर्देशाः ( ८095 7€{ला८1१५९३ | सवेत्र 

प्रदत्ताः ¦ यथा ~ यध्यार्मशब्दविव्रणं ` ्ात्म-ज्ञान-तह्य शाब्दा द्रष्य 

इदयुक्तम् , यथा वा तत््व-विबस्णप्रसंगे यागस्य “ञानस्य च निर्दशा 

विहितः । एतारशा नदशः खल्ववान्तरस्थलतेऽपि प्रदत्तः, यथा आापाध- 

शब्दे 'द्रषव्य अआाय्वेदोऽपिः इव्य॒क्तम् ¦ 

(ज, यद्! कश्चिद् विशिष्टो धिपया भ्रिपयान्तरः सह गोणरूपेण 
निर्दिष्टा भवति, तदा विपयान्तराणं निर्देशोऽपि प्रदत्तः, न पुनः षिषचा- 
न्तरगतानि विवरणानि निंदष्ानि यथा ~ ध्यानम् इत्यत्रास्माभि रुत्तम् 
पूजादिषु प्रायेणः इति, अथात् पुज्ाविधिषु अपि ध्यानक्रियाया संबद्ध 
देवतालम्बिन्या लघुनिर्दैशो त्रियते । अनर्यव पद्धत्या न्यासविपयेऽस्मा- 
भिरुक्तम्---सामान्यतः पृजाद्वपुः इति । आवश्यकस्थले विषया 

पातिनां वस्तूनामपि निर्दृशः कृतः, यथा च द्ैतत्रह्यविज्ञानम्ः इत्युकत्वा 
'परमाथेदशंनं भरतचरितं च" इत्यप्युक्तम् । 

(भः) अनुक्रमणीधृत-नामविषय इदं ज्ञातव्यं यत् कचित् सविशेपणक 
नाम प्रयक्तम् । अस्मामिम्तु विशेषणं विहाय नामेव धृतम् । यथा-- 
पुराणे ्वादूदकेःति शब्दः प्रयुक्तः ( १.९।२४ ), अस्माभिस्तु उदकसमु 

द्रति शब्द एव स्थापितः ‹ स्वादृदकशब्द्ऽपि पुराणप्रवृत्तिदशनाद् 

निर्दिष्टः) 1 नामनिर्देशे यदि रष्रपारा दृश्यन्ते, तद्रि तेऽपि निर्दिष्टाः 
्रावश्चकस्थल्ते ), यथा -ङहुरिति शब्दो मुद्रि, गृद्रिति अस्माभि- 

रुल्लिखितम । गरुडमाता विनता खलु विमतारूपेण पुरे सुद्रिता 
मुद्रखाशुद्धिरियसस्माभिः स्पष्टं दशिता । 

( व ) एकं विषयं नाम वाऽधिदत्य बिमिन्नेष्वध्यायेषु विवरणानि 
प्रोक्तानि । अनेक्ाध्यायुस्थितानामेपां विषरणानां स्थापनमिह सुच्या- 



( ६ ) 

मध्यायक्रमातुसारेण कृतम् । यथा-ऋम्बेदविषये चतुषु अध्यायेषु 
विवरणानि प्रदत्तानि। इमानि विवरणानि अध्यायक्रमत एव स्थापितानि । 
एकमेव विवरणं यदि अध्यायद्वये स्यात्, तर्हिं ताबध्यायो प्रायेण एकत्र 
निर्दिष्टो सूच्यामिति वित्तेयम् । कचिच्च कत्स्नोऽध्यायो द्रष्टव्यः" इत्यादि- 
भिनिदेशैः विषयस्य व्याप्निः प्रदर्शिता । अरन्तगंतविषयव्िद्ररणप्रसंगेऽपि 
इयं शीली अम्युपगता, यथा--बलशब्दविवरणप्रसंगे @ृरस्न युद्धजयाणंव- 
प्रकरणं द्रष्टव्यम् इद्युक्तम् । 

( ट ) यत्न कश्चिद् विषय एकस्मिन्नेवाध्याये विच्छिद्य विच्छिद्य 
उक्तः, तत्र प्रधानं स्थलं सूच्यां नि्टम् । स्थलान्तराणि च प्रथङ्- 
निदि्टानि, यथा-त्तफल्गुती््रसंगे २१५।२५-२३ इत्येवं भ्राकरस्थक्ल- 
निर्देशं दत्वा गयामाहास्म्येऽन्तराऽन्तरास्य महिमाः इव्युक्तम् । 

( ठ ) अनुस्वार विसर्ग च अव्यवहितपूरवस्वरानुगतो इति मत्वा 
स्वरानन्तरमेव तथोः स्थापनं कृतम् । अनया रीत्या ्ादो हसनशब्दः 
ततश्च हंसशब्द इति वि्तेयम्। 

( ड ) शब्दशाखरायुसारेण यत्र श्रनुस्वाखयोगः साधुः, तत्र 
लाघवात् पश्चमवणं परिव्यञ्यानुख्ारघटितः प्रयोगः कृतः प्रायशः । 
पाठकैः खन्देहस्थले पश्चम-वणंघटितः शब्दोऽपि द्रष्टव्यः| 

उपसंहारे इदमस्मामिनिवेदयते यद्प्निपुरणस्य केचनाध्याया दुरू 
हा्थंका एव । तन्त्राथप्रतिपादनपरेष्वेषु अध्यायेषु ये ष्रिषयाः प्रतिपादिताः, 
तेषां सविशेषं ज्ञानं न मयि विद्यते, अत एतादृशषिषयनिर्देशे कचित् 
स्खलनं संभाव्यते । अनेकशासखरसंबद्धानि प्रकरणानि इह सन्ति, सर्वेषां 
शाख्राणां सविशेषं ज्ञानमेकस्मिन् मानबेऽतिदुलंभमतः प्रमादजनिता 
्रशुद्धयोऽपि यदि कचित् स्युस्तर्हि ज्षन्तव्योऽहमिति निवेयते । 

विद्याप्रियाः खलु पुराणविदः सखायो 
वैगुख्यपुञ्चमपि सदुगुणतां नयन्ति । 
दोषावलीं हयपरितापितया महान्ति 
ज्योतींषि विष्णुपदभाज्ञि विभूषयन्ति ॥ 

-- निवेदकः 
५ 0 

दीपावली श्री रामशंकर भडूाचायः 
१५।११।१६६३ 
५/२६६ अवधगरवी, वाराणसी । 
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अश्वः 

--अद्ववाहनशारः २८८।१-६६ 
--अरवस्य टश्चणचिकिस्से २८९।१-५६ 

अश्वशान्तिः २९०१-८ 

अश्वत्थामा 

--एतत्कृतो द्रोपदीपुत्रवधः १४।२०-२३ 

अष्मीत्रतम् 
--अषटम्यामनुष्टेयम् , जयन्त्यष्टमीव्रतम् १८३।१-१८ 
--अष्टभ्यामनुष्टेथानि तानि, चरतकथा च १८४।१-२३ 

अघ्रवगंः 
- --कृष्या्यष्टवगं राजाऽनुपा्येत् २२९।४४-४५ 

जष्नाङ्खयोगः 
--यमाय्टङ्खयोगविषरणम् ३७२।१-२७६।४४ 

आण्ाष्टकदेवता 
--एतन्मन््रथ ९१४६।१-९८ 

असुरः | 
देवासुरयुद्धानि दादश २७६।१-२५ 

अस्तेयम् 

--यमविचेषः; एतल्लक्चणम् २७२।१४-१५. 

जस्त्म् 
--खडगपाशचघ्मुखतोमराद्यज्ञव्यवहारः ( द्र° आयुधः; 

५ 

धनुः, राजधमश्च ). ९५२।१-१ 



१० अनिपुराण- 

अच्रयागः [-भस्रशान्तिः 1 
--अधोराल्ञादिशान्तिविधानम् २२१।१-३२३।२८ 

अस्नाचायंः 
अस्य स्वरूपम् > अयं यजवहायकः ३२०८ 

अहिसा 
--यमविशेषः; एतद् विवरणम् २७२।४-७ 

आख्यायिका 
-ग्यकन्द्सेदः; एतल्लक्षणम् २३७।१२-१५ 

आग्नीध्रः 
--ग्रियव्रतयुतः, एतद्धंशीयानां जम्बूद्रीपव्षांधिपसरम् १०७।४५.-१९ 

आग्नेयपुराणम् [अग्निपुराणम् ्र° ] 

आचारः 

--वणांश्रमसदाचारः सामान्यत उक्तः १५५।१-३१ 
( सदाचारविशेष्रस्त॒ यथास्थानं द्र ) 

आचायंः 
--राजादीनाम् आचायंकृताभिषेकः २८।१-५ 

आजीवकयुद्धम् [ पाठविषये भूमिका द्र ] 
--अयं षष्ठो देवापुररणः २७६।११; २७६।१८ 

आतिवाहिकदेहुः । 
--एतद्गतिःः प्रेतपिण्डं विना न नरोऽस्माद् 

मोक्षमवाप्नोति । ३६९।२-१२ 
--मरणानन्तरं यमदुतकतरकमेतन्नयनम् २७१।९-१० 

आत्पज्ञाचम् 

-गीताखारान्तगेतम् ` ३८२।९-५८ 
--कटोपनिषद्गतज्ञानखारभूतम् ( उपनिषन्नाम २८२।२-२९ 

पुराणस्वरसत्ः प्रतीयते ) छ 
-अद्वेतदशनानुरूपं ब्रह्मज्ञानम् २७७।१-३७९।३२ 



बिषयाुक्रमणी ११ 

आत्मतृतीया | 
--व्रतविशेषो सागमाखीयः १७८।२७ 

मत्पा 

--आत्मस्वस्म् २७७।१-२४ 

आत्यन्तिकलयः 
--एतल्लक्षणम् ; दु$ख-शरीरजन्मादिविवरणं च 
( एतदनन्तरं ३७९ अध्यायपयन्तं योगव्रह्यज्ञानविवरणम; 
३८२ अध्यायपयन्ता विषया अपि आस्यन्तिकल्यसम्बद्धा 

एव, द्र° ३८२।३७ ) २६८।१-४५ 

आत्रेयः 
--एतन्मतं व्याधिनाश्चकयोगविषयकम् २८१।१-७९ 

भाथववंणी शरुतिः 
-- दे विये वेदितव्ये इत्यस्या मतम्? १। 

भादित्याः 
--अदितिजाता देवाः १९।१-द 
--द्रादयादित्यनामानि २१९।२७ 

आनतं: | 
५ 

--आनतन॒पस्य विषयः, तस्य पुरी कु्स्थरी २७२।११-१२ 

आपः [ द्र० अप् | 
आयुधः 

--कदाश्वस्यापत्यानि उययुधाः १९।४ 

आयुर्वेदः ~ 
--रोगोषध-रस-व्क्षायुं दमन्न-सिद्धयोगादथः २७९।१-२८६।२४ 
--गजचिकित्सा ( द्र° २८६।२४ अपि; 

गजशान्तिश्च २९१ अ० ) २८७।१-३३ 

--अश्वचि किस्सा ( अख्वबाहनादि विवरणं च; ५ 
द्रण २९२।४४ अपि ) २८८।१-२९०।८ 

--गवायुकंदः, गोशान्तिश्च २९२।१--४३ 



१२ अभ्निपुराण- 

र्षम्, 
--आषं देवतं छन्दो विनियोगज्ञ आचरेत् २६२।२५ 

आश्रमधमंः | 
--चावुराशरम्यधमः १५.३।६-१६१।३१ 

आसनम् 

--योगाङ्गविरोषः; एतद्विवरणम् २७३।१-६ 

इन्षुसमुद्रः 

--प्टक्ष्वीपनेयकः ११९।७ 

इक्ष्वाकुवंश 
--एतद्वंशीय-वरपाणां नामानि २७३।५-२९ 

इतिवृत्तम् 
--नारकादीनां शरीरम्; तदूमैदश्च २२८।१७-१८ 

इन्द्रः 
--एतत्कृतदितिगमंनाशो मरुतां जन्म च १९।१९-२१ 
--भीः स्तुतानेन २०।९ 
--कार्सिकचतुदद्यामिन्द्रपूजा १९२।६ 
--अस्य राज्यं रजिपुत्ेदतम् , बृहस्पतिरिन्द्राय ४: 

ग्रहशान्त्यादिषिधिना तद् ददौ २७४।१६-१९ 

इन्द्रजबलिः 

--अस्य स्वरूपम् । ९२४।१४-१६ 
--उपायविरेषः ( २४१।४६ ); शवुभीत्यथमस्य प्रयोगः २४१।६७-६८ 
--इन्द्रपूजा; इन्द्रध्वजस्थापनं च २६८।२- १३ 

इन्द्रियम् 
-प्राणायामप्रस्याह्यरङृतेन्द्रियजयः २०३।६-२१ 

द्रा 
"-द्तकन्था) तदुतपन्नास्वृणादयः - १९।१७ 



विषयातुक्रमणी 

दला 

--वेवस्वतमनुकन्था; बुधतः पुरूखसमुत्पादयामास, 
सेव खुदय॒म्नः 

इलीवृतः 
--आ्ीध्रसुतः, अस्य राज्यं मेदमध्यम् 
( मेरुश्च १०८ अध्याये द्र° ) 

इदम् 
--पमविरशेषः ( २०९।१ ), अस्य स्वशूपम् 

ईश्वरः 

--दैश्वरपूजनं नियमविशेषः 
--विष्णोः ( ईश्वरस्य ) अचं, भक्तिश्च 

उक्तिः 
--रब्दाटंकारविशेषः,) अस्य स्वरूपं मेदाश्च 

उचाटनम् 

--एतच्ियाविवरणम् 

उचारणम् 

वर्णोच्चारणम् ( अस्मिन्नध्याये पाणिनीयशिक्चावद् 
विवरणमस्तीति प्रतिमाति ) 

उणादिः 
--प्रत्यय-विदयेषः; तज्निष्पनोदाहरणानि च 

उत्कलः 

--पुदयम्नपु्नः; अस्योत्कटं राषटम् 

उत्तमः 

--तृतीयो मनुः, अस्य मन्वन्तरम् 

उत्तरा 

--विराट एनामभिमन्दवे ददौ 

१३ 

२७२।७-८ 

१०७।६ 

२०९।६ 

२७२।३ 

२७२।२३४-२६ 

२३४२।२७-२८ 

३११५।१५. 

३३६।१२-१६ 

२५७।१-१२ 

२७३।८ 

१५०२-४ 

१६।२५. ` 



१४ अग्निपुराण- 

उत्पातशान्तिः [ द्र० शान्तिश्च | 
--उत्पतनाशायं शान्तिकर्माणि २६३।७-३२ 
--देषपूजादिकमुत्पाततमदनम् २६४।१-२९ 

उत्सवः 

--उत्सव विधिः ६८।१-१९ 

--देवस्नानविचिश्च ६९।१-२१३ 

उदकसमुद्रः [-स्वाद्रदक ० | 
--पुष्करद्वीपवेष्टकैः ११९।२४ 

उदवातः 

--प्राणायामीयः ३७३।१०-११ 

उपपातकम् 
--प्रहापातकोपपातककथनम् १६८।१-४० 

उपप्रदानम् 

--उपायविरोषः, इदं दाननाम, दण्डशक्तिरपि वर्णिता २२६।१२-२० 

उपमा 

--अस्या ठक्चषणं, मेदा २४४।५-२१ 

उपवासः 

--त्रतसंबद्धः ( तेषु अन्तयऽन्तरास्य निदेश्ोऽस्ति) १७५।२-६२ 

उपसर्गाः 
--योगविंधष्नकराः ३७६६-७ 

उपायः 

--खामादयः सप्त ( रणयात्रा-शङ्कुनादिविवरणं च ) २२६।५-२२३५।१६ 
--सामादयः सक्त, एतेषां विवरणम् २४१।४६-६८ 

उपेक्षा 
--अस्याः स्वरूपमुपयोगश्च २३४४-७ 

--उपायविशेषः ( २४१।४६ ); अस्याः स्वरूपम् २४१।६६ 



विषयावुक्रमणी 

उमा 

--अस्याः पूजा, गौरीपूजयम् 

उर्वशी 
~*-इयं पुरूरवसं वरयामास; अस्या अपत्यानि 

उशनाः 

--धरुबविषयकः शोक एतस्करृतः 
--बख्ये मादेश्वरं स्नानं प्रोवाच 

उषा 
--अनिरुद्धेन सहास्या विवाहः 

ऊर्जा 
--वसिष्टपतनी, अनयोरपत्यम् 

ऊमिला 
--लक्ष्मण एनागुपयेमे 

ऋक् 
ह) 

प्रत्यङ्गिरसजाः ब्रहर्षिसतूकृता श्रु चः 

ऋर्वेदः 
-श्रुग्वेदाद्यपरं जक्ष 
-ऋग्वेदविभागः पेकादिकतः 
--ऋगवेदीय-मन्तरसुक्तादि-विनियोगः 
-ऋगवेदविभागः 

चणम् 
५ 

--श्छणप्रत्यपणादि विषयको व्यवहारः 

--च्छणी, ठेख्यकृतश्छणस्य देयत्वम् 

१५ 

२ २६।१-२९३ 

२७४।१२-१५ 

१८[४-५ 

२६७।१ 

९२४१-५ 

#। 

२०।१५. 

५।१२ ९४ 

१९।४ 

९।९ 

९४०।९५-२द 

२५९।१-१०० 

२७९१।२- 

२१५४।१-९७ 

२५५।१८-२३ 

ऋतुः [ पुराणान्तरे ऋभुपाठो इश्यते, द्र ° भूमिका | 
ब्रह्मसुतः, निदाघ श्रूतुतो ज्ञानं प्राप्तवान् 

ऋतुत्रतम्. 

--श्रुतषु अनुष्ठेयानि रतानि 

२८ ०।४६--६७ 

१९९।१.५ 



१९६ अन्तिपुशण- 

ऋषभः 

--नार्भिपुत्रः भरतोऽस्य सुतः 

ऋषिः 
नैमिषारण्ये सूते प्रति च्ुपीणां प्रश्नाः 
--चुद॑शधमन्वन्तरीया ऋषयः 
--कतिपयमन्नसंबद्धा श्रषयः 

--आर्षं दैवतं छन्दो विनियोगज्ञ आचरेत् 

एकचक्र 

--अत्र पाण्ट्सा मुनिरूपेण स्थिताः; बकवधश्च; 

अतः पाञ्चालविषयं गतवन्तः 

` एकतात्विकी दीक्षा 
--जस्या विधिः; छधुत्वादस्योपदेशः 

एकमूतिः 
--एतस्पूजा, इयं विष्णुपूनाविश्चेषः 

एकाक्षर: 

--एकाश्चरामिधानम् ( इदं मन््रसंबद्धं मुख्यतः ) 

एकादशी 
--एकादर्याम् अनुष्टेयानि व्रतानि 

एकोटिष्श्राद्धम्. [ द्र° श्रद्धमपि ] 
--अस्य विधिः 

ओंकारः [ ्र° प्रणवोऽपि 
--सन्ध्याविध्यन्तगता ओंकारोपासना 

गायन्थादिविनियोगश्च 

ओषधिः [ द्र° आयुर्वेदोऽपि ] 
--३६ ओषधिफठानि युद्धजया्णंवीयानि 

भौव: 
--अस्य वरेण सगरपत्नी भानुमती अक्षमभ्नयुं सुधुवे 

१०७।१०-११९ 

&५२- 

१५.०।१-२९९ 

२१५.।४४--५० 

२९६२।९५ 

१३।१३-१४ 

८९।९-१. 

२६।१-२९० 

२४८।९- ९८ 

१८७।१-९ 

११७।३४.-२६ 

२१५ १--५० 

९८९।९= ९१ 

२७३।२८ 
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गौषधम् 
--युडलयाणवीयानि मन्तौषधानि १५४२।१-२१ 
--सिद्धोषधानि सवरोगहराणि ( आयुकदीयानि ) २७९।१-२८०।४८ 
--रोगदहराणि; मन्तरस्वरूपौषधकथनं च 
* आयुं दीभानि ) २८३।१.२८४।१४ 
--आत्रेयमाषिताः सिद्धयोगाः ( आयुकंदीयाः } २८५।१--७९ 
--विषहुन्मन्नौषधम् २९७।१-१२ 
--त्रश्षीकरणस्योषधम् २०२।९-१६ 
--मुखप्रसवोषधम् २०२।१७-२४ 

कृथा `` 

--गयकाव्यवि्ञेषः, अस्य स्वल्पम् ३३७।१५-१७ 

कथानिका 
--गद्यकान्यविक्षेषः, अस्य स्वरूपम् ३३७।२० 

कदू 
--कश्यपपत्नी; शेष-वायुक्यादयः कद्रू-नाताः १९।१६ 

कपिः 
---सगरपुत्रा अनेन दण्धाः २७३।२९ 
--सस्य मतं भरेयोविषयकम् ३८२।३ 

कपिला 
--एतत्पूजा ७७|१- २४ 

कृण 

--कन्याथां कुन्त्यां जातो दुर्योधनाभितः १३।११ 

ङु रधेत्रयुद्धे सेनापतिः; अञ्ंनकठकोऽस्य बधः १४।१५-१७ 

कमं 
-षट् कर्माणि उच्चानस्तम्भनावीनि १३८।१-१४ 
--प्ास्या्िकं राजकम ( इदं राजङृस्यम् › न पुना राज्य- ) 

पाठनादि कमं ) २३५।१-१७ 

कर्मभूमिः 
--एयिव्याः कमभूमित्वम् ३६९।६ 



१८ अगििपुराण- 

कलसम्. 

--कलसाधिवासविधिः 

कलियुगम् 
--कलियुगस्व मावः, वेद स्थितिः; करकिकम 

कृत्की 
--कलियुगीयः, अस्य कमं 

कृट्पः 

--अतीतकू्पान्ते बाह्यो नैमित्तिको ल्यः 
--वराहकल्पे रेः कूमरूपः 
कल्पेषु विष्णोरवताराः 

कल्पः 

--मृष्युज्ञयकल्पाः आयुदाः 

केवचचेम् 

--विष्णुपज्ञरम् ( ददं कवचमिति जञेयं पुराणान्तर- 
संवादात्, द्र ° वामनपु° १७।२६-२३७) 

कविः 
--कविमहिमा ( कान्यादिखक्चणं ३३७ अण द्र° ) 

कश्यपः 

--परश्चरामः अस्मै महीं दत्तवान् 
--अस्मै त्रयोदश कन्या दन्तौ ददौ 
--कदयपपल्या अदितेरपत्यानि 
--क्रद्यपत्नीनां दितिदन्वादीनामपत्यानि 
--कश्यपपत्नी-दयतो मरुतां जन्म 

केतः 
--करंसभयेन वासुदेवः कृष्णं यशोदाशयनेऽनयत्, कृष्ण- 

वधाय कंठचेष्टा, कृष्णेन कंसस्य वधः 

--वसुदेवाद् देवक्यां षडगभांणां जन्म, यान् कंसो 
, निजघान 

५७।१-२६ 

१ दी9-१० 

१६।८-१० 

२।३ 

२।१७ 

१६।११-१२ 

२८६।१- २४ 

२७०।१-१५ 

२२९।९०-११ 

४।९५ 

१८।२९ 

९९।१-२ 

१९।१२-१९ 

९९।१९--२१ 

१२।७--२७ 

२७१५.।४९--५० 



निषयानुक्रमणी १९ 

काकी 
--काकीन्येनादयः षट् ताम्रा जताः १९।१४-१५ 

कत्य्यन् 

--ध्राद् कल्पवक्ता ११७।१ 

--भस्मै स्कन्देन व्याकरणपुक्तम् २४८।२८; ३४९।१ 

कान्तिव्रतम् 
--तनाचुष्ानम् ९७७।१३-१४ 

कामत्रफेदशी [-अनङ्खत्रयोदशी ] 
--त्रतविरेष', एतदनुष्टानम् १९१।१-११ 

क [स्यदानम् ध 

--काम्यदानानां विवरणम् ( एतदनन्तरम् अस्मन् अध्याये 
मेरुदानानि ) २१२।१-९ 

कारकम् 
--विभक्त्यथंखमन्वितानां षण्णां कारकाणां 

विवेचनम् । २५४।१-२६ 

कातंवीयंः 
--दत्तात्नेयरुन्धवरोऽयं सहखबाह्ुरभवत्,; परश्ुरामेणायं 

हतः, अस्य पुतरेज॑ंमदग्निर्निपातितः ४।१४--१७ 
--दत्ता्रयतो बरखाभः, अस्य बरशाङित्विम्, अपत्यानि च॒ २७५।४-९ 

क [ख. 

--भाद्वाहः ११७।६१-६४ 
--विवाहादि-श्चमाश्चुभकार्निणयः १२१।१-७९ 
--नक्षत्रतिथ्यादि विषयिका काठ्गणना १२२।१-२४ 
--दानक्रियाकाछः ( दानपरिभाषाविवरणम् ) २०९।१-६३ 

काल्यम् 

--एतत्खक्चषणमेदादिविवरणम् २२७।९-३९ 
--क्राव्यगुणनिरूपणम् ३४६।१-२५ 
--काव्यदोषनिरूपणम् ३४७।१-४० 



२० अगिपुराण- 

किम्परप्रः 
--अभीधशुतः, अस्य हेमकूटं वरम् १०७।५-६ 
--किम्पुरुषाधिङृतवप॑स्वभावः १०७।९-१० 

किष्किन्धा 
--रामः अत्र बालिभ्रातरं सुग्रीवं कपिराज्यं खमपयत् 
( कत्स्नोऽध्यायो द° ) ८।६ 

कुकु 
--रेवपु्रेषु यष्ठः, इुशस्थलीराञ्यमार् › बलदेवाय रेवतीं । 

ददौ, सुमेश्िखरे तपश्चश्वार २७६।१२-१६ 

कुण्डम् 
४ ५, 

--कुरकषेत्रे परद्यरामकृतानि पञ्च कुण्डानि ४।१९ 

--एतन्निमांणमग्निकायं च २४।१-५८ 

कुन्ती 
पाण्डुपत्नी, युधिष्ठिरादगोऽपत्यानि १३।९-११ 
युधिष्ठिरे राज्यस्थे कुन्ती (रथा ) वनमगात् १५।१ 

कुञ्जिका 
--दुन्जिकाक्रमपूजा १४२।१-१४४।४० 

कुस्भकेणंः 

--प्रबुदधेनानेन रावणं प्रस्युपदेशो दत्तः, रामङृतोऽस्य 
वधः १०।१ १.१५ 

-विश्रवः-कैकसी-ुतः, सनिद्रः ११।२-४ 

कुरः 
--आण्नीध्रषुतः, अस्य वर्षं कुरनामकम् १०७।७ 

कुरुक्ष त्रम् 
परश्चरामेणात्र पञ्च कुण्डानि कृतानि, पितरश तर्पिताः ४।१९ 

कुलपर्वत 
--भारतवषंस्थाः ११८।२-३ 



विषयानुक्रमणी ४१ 

कुशः 
` -रामपुत्रः, बाल्मीक्याश्रमे जातः, पितुराच्येऽभिषिक्तः ११।११-१२ 

कुशद्रीपः 
-* सप्तद्वीपेष्वन्धतमः, अस्थ विवरणम् ११९।१ १-१४ 

कुशस्थली 
--आनतेविषयगता पुरी २७३।११-१२ 

कुहुः [ हः | ऋतः | 
दूयं स्वपतिं स्यक्त्वा चन्द्रं स्षिवे, चन्द्रोऽपि एनां 

कामयामास २७४३-६ 

कूपम् 
--कूप-बाप्यादिग्रतिष्ठा ६४।१-४४ 

कूं; 
` --वराहकल्पीयावतारः २।१७ 
--अवतारः तत्कृतमन्द्र-धारणम् ३।१-२३ 
--मारते कूमसूपो हरिः पञ्यते १०८।३० 

, कृमंचक्रम्, 
--युद्धजयाणंवीययोगविश्ेषः १२३।९ 

कूर्मपुराणम् 
- --अस्य परिमाणम् एतदानफलठं च २७२।१९-२० 

कृच्छम् | | 
--अनेकङ्च्छुकमविवरणम् ; प्रायधित्तान्तगतम् १७१।१-१७ 

करत् 
--कृतपरत्ययाः; एतस्षिद्धरूपाणि; अन्ते ओणादिकशब्दाः ३५९।१-८ 

कृतमाला 
नदी, अत्र वैवस्वतमनुकृततपणम्, तस्याञ्जल्युदके 

` मत्स्योऽभ्यपद्यत २।४-५ 

कृतगुगम् 
--कल्क्यवतासानन्तरं कृतयुगासम्मः १६।९१०-११ 



२२ अग्तिपुराण- 

कृपाणम् 
. -कपाणकमं 

कृशन्विः 

--कृशाश्वसताः सुरायुधाः ( अयं दक्चकन्याद्वथपतिदिति 
पुराणान्तरतो विज्ञायते) विवद्धितिः पाटस्वु अष्टादशा- 
ध्यायगत-२९-३१-टोकेषु स्यात्, स चनष्ट इति 
प्रतिभाति ) 

कृष्णः 

--पसुदेव-देवकी-पुनः, एनं वसुदेवो 

यशो दाशयनेऽनयत् 
--एतन्नाशाय कंसस्य प्रयासः, कृष्णङृतकंसवधः 

-एतस्कृतपौण्डूकादिवधः) स्वराञ्यपालनं, अस्या- 
पत्यानि च 

--अजनसखा, खाण्डवेऽधचितपंणम् , दुर्योधनं प्रतिविश्व- 
रूपप्रदशनम् ; ङुरक्षे्रयुद्धेऽ्नसारथ्यं, गीताकथनं, 
प्रभासे देहत्यागः 

--स्यमन्तकमणिप्रसङ्ः 

--अस्य भ्राता; मगिनी; पुत्राश्च 
-- विष्णुरूपी) तस्य पलन्यः पुत्राश्च, धमंसंस्थापनाय जन्म 
--गीताम् अजुंनाय प्रोवाच 

कृष्णयजुर्वेदः 
--अस्य शाखाः 

कृष्णषष्ठी 
--व्रठविशेषः 

कृष्णाष्टमी 
--चतविदोषः 

केतुमालः 
सामीघ्रसुतः, अस्य जम्बृद्रीपगतं पञ्चिमवषंम् 

२५२।१७ 

९१९।४ 

९ २९।४-७ 

१२।९४-२७ 

९ ९।९८-१६ 

१२।१७-१५।४ 

२७१५ [४०--४४ 

, २७५५१ 
९७६१-९ 

२८६।१ 

२७९४-५ 

९८९।२ 

१८४।१-२ 

९०७१-७ 



विषयालुक्रमणी 

कैकसी 
--विश्रवसः पत्नी, अस्या अपस्यानि 

केकेयी 
--भरतमाताः 

२३ 

९९।२-५ 

- ५/१ 

--मन्थराप्ररोचनया रामवनवामेच्छत् , रामवनगमनं 
दशरथस्य मरणं च 

कोटचक्रम् 

--दद्धजयाणवीयो योगविरेषः 

कोलाहलः 
--द्रादशो देवासुर्सग्रामः, अस्मिन् दैस्योष्यं हतः 

कोशः 
--स्वरादि-शन्दाः, तदथक्रथनं च 

( द्र° एकाच्राथनिदेशः, ३४८।१-२८ ) 

कौमृदघ्नतम् 
--तानुष्ठानम् 

कौशिकः 

--बुघाष्टमीव्रतगतमस्य चरितम् , व्रतप्रभावेण 
अयोघ्याया व्रपोऽभमवत् 

कौसल्या 
--दशरथपतनी ( द्र रामोऽपि ) 

कौस्तुभः 
--समुद्रमन्थनेऽस्याविर्मावः 

क्रतुः 

--संनतिरस्य पत्नी, अनयोरत्यानि बालखिल्याः 

क्रोधवशा [ पाठविचारो भूमिकायां द्र° | 
--कदयपपलनी) अनयोरपत्यानि 

६।६-४१ 

१२८।१-१३ 

२७६।१२; २७६।२४ 

२६०।१-२३६७।२८ 

२०७।९-७ 

१८४।९२-२१ 

` ४ 

२।९ 

.-२०।१४ 

. १९।१७ 



श अग्निपुराण 

करोष्ट्वंशः 
-क्रोष्टुतः कृष्णपयंन्तः 

क्रोश्चद्रीपः 
--ए्तद्ीपेष्यन्यतमः, अस्य वर्षाणि, वर्ष्ाधिपा 

नयादयश्च 

क्रौष्टुकिः 

--छन्दोविषयकमस्य मतम् 

क्षमा 

--पुखदहपत्नी, अनयोरपत्यम् 

 क्षारसमुद्र 
--जम्बूद्वीपवेष्टकः 

क्षीरसमुद्र [क्षीरान्धिः ] 
--अस्य मन्थनम्, अतो रल्नहटाहटादीनामावि्मावः) 

देवासुरविवादश्च 
--श[कद्रीपवेष्टकः 

क्षेपणी 
--श्ेपणीकमं 

खड्गः 

२७१५।१२-५.६ 

११९।१४-१८ 

२२०।९ 

२।१-२३ 

९१९।९१ 

२५२।१८ 

--नानाविधखडगविवरणम् ( ११-२० श्छोका अपि द्र° ) २५५।२१-२७ 
--खड्गाभ्यासविवरणम् 

खण्डकथा 

--गद्यकाव्यमेदः, अस्या विवरणम् 

ससा 

--कर्यपपत्नी; यक्षरक्षौसि अनयोरपत्यानि 

ख्यातिः 
~-भृगुपत्नी, अनयोरपत्यं भीः; एतदूवंशीयाश्च 

२५२।१-४ 

२३७।१७- १९ 

१९।१८ 

२०।९--१५ 



विषयालुक्रमणी 

गद्खा 
--नदी विशेषः; एतन्महास्यम् 
--त्रिषु अथिक्रुण्डेषु मध्ये जहती 
--प्रयागस्था) गङ्गायमुनयोमभ्य एरथिव्या 

जघनम् 
-- सर्वत्र सुखमा; तरिस्थानदुलमा च 
--विष्णुपदं गङ्गाप्रभवस्थानम् 
--भगीरथेन गङ्गाऽवतारिता 

गङ्खच्मरम् 
---बलियक्तस्थानम् 

गद्धाविष्णुः 
-- एतन्मतं श्रेयोविषयफम् 

गजः 

--गजलक्षणं गजचिकित्सा च 

--गजरोगविमर्दिनी गजशान्तिः 

गृण, 

--गणस्य गणपतेः पूजा 
--गणपूजा चतुर्थीत्रतान्तगता 

--गण पूजा 

गणना 

( पुराणे बहूनां पदार्थानां परपराप्रसिद्धा गणनाऽसिति 
परिशिष्टे एतासां गणनानां संकलनं द्र ° ) 

गणपतिः 
--एतप्पूजा 
--एतन्मन्तरः 

गतिः 

--यज्ञ-तपः-संन्यास-वेयग्य-क्ञानतः पञ्चधा गतिः 
( अस्मिन्नध्याये वैराग्भ्रादीनां विवरणमप्यस्ति ) 

२५ 

१९१०।१--६ 

१११।२९ 

११९।४ 

९९/९9 4 

९२०।२९९-२० 

२७३।२० 

४७ 

२८२।१. 

२८७।९-३३ 

२९ १।१- ९४ 

७१।१-८ 
९७९।१-६ 

२१८।८-२२ 

न 

२०१।१-१२ 

३४८।२६ 

२७९।१-२ 



२६ अनिपुराण- 

गदः 

--असुरोऽयं विष्णुना हतः, तस्यारिथनिर्भिता गदा 

गदा 

--गदाकमं ( करस्नोऽध्यायो द्र° ) 

गदाधरः 

-गयास्थो विष्णु", अयमेवादिगदाधरः 

( ११४५११६ अ० द्र°) 

गद्यकाव्यम्,. 
--त्रिमेदविशिष्ठम् चृणंकादिमेदतः 
---प्शथ्चधा, आख्यायिकादिमेदात् 

गन्धवंः 
--अरि्टाया अपत्यानि इमे 

ग्यः 

--युचयुम्नपुचः; भस्य गया पुरी 

गया 

--एतन्माहात्म्यम्, गयायुर्वरितं च 

--गयायात्रा-विबरणम् 

गयासुरः 
--विष्णुतोऽस्य वरामः; ब्रह्मकतुकगयायुर-देह- 

प्राना; अस्य शिरसि यागानुष्ठानं; गयकतुंक- 
यागकरणं च 

गरुडः 

--बिनताजातः ( विमतेति पाटोभ््चदधः ) 

गरुडपुराणम् { गारुडमपि कंचित् ] 
--एतसरिमाणमेतदानफलं च 

गगः 

--समुद्रेण गगांय स्नी-पुंटश्चणं प्रोक्तम् 

९१४।२६-२७ 

२५२।११-१२ 

११५३२ 

२२७।८-११ 

२२७।१२-२० 

१९।१८ 

२७२।८-९ 

९ १४।९-४९ 

९९५१-१ १६।४३ 

११४।१-४१ 

१९।१५-१६ 

२७२।२१-२२ 

२४३।१ 



विषयासुक्रमणी 

४, 

गभः 

--गमंजातश्य क्षेत्राधिपस्वरूपम्, संबद्ध विषयः सह 
--गम जीवजन्मादिः; आतिवाहिक देहादयश्च 

गाश्धारी 

--धृतराष्टरपस्नी, अस्या दुर्योधनादयः रतपुत्राः 
--कु रक्षे्रयुद्धानन्तरं धृतरण्ट्रेण सह वनगमनम् 

गायत्री 

-“शजपाः-गायत्रीजपः, संबद्ध विषयैः सह 
--सन्ध्याविध्यन्तगता गायत्री 
--गायत्रीव्यास्या 

--गायन्या यीगमाक्तवान् वसिष्ठः शंकयत् 

--रिवगायत्री 

गीता 
-- ष्ण कुतगीतोपदेश , पार्थाय 

--गीतासारः 
--ग्रमगीता 

गुणः 
--काव्यगुणनिरूयणम् 
--गीतासारेऽन्तरान्तया सत्वादिशगुणप्रसङ्गः 

गुम्फना 
--शब्दाटंकारविशेषः; अस्य स्वरूपम् 

गुह्. 
रामो गुदेन पूजितः, नावा जाहवीं तीत्त्वां प्रयागं 

गतर्वाश्च 

गुह्याष्ठकम् 
तीर्थानि गुद्या्क-नामानि अविमुक्ल्यन्तगतानि 

२५७ 

१२२३।१-४८ 

२६९।२-४५ 

१२।८ 

९५।९ 

२१४।२८-४१ 

२१५।१-१० 

२१६।१-१८ 

२१७।१ 

२१८६-७ 

१४ २--र 

२८ १।१-५८ 

२८ २।१-२७ 

२४६।१-२५. 
२८१।१-१८ 

क 

४२।२१ 

8.2 

[गी 

६}२२-२४ 
ज 

११२।२-५. 



२८ भमिपुराण- 

गृहस्थः. 
--एतद्धमंः ( इत्ति-आभ्रम-विवाह-आचार- 

शद्धि-अशोचादयः ) १५२।१-१५९।१४. 

गोत्रम् 
छन्दसां गोत्राणि २२३०।२२-२३ 

गोदावरी 
--जनस्थाने पञ्चवस्यामस्यास्तीरे रामः स्थतः) 

चप्णला चागता ७|ई-४ 

गोनसादिचिकिल्सा 
--विषनाशक्रत् २९८।१-२४ 

गोमती विद्या 
--गोशान्तिक्रियान्तगता २९२।१३ 

गोवत्सद्वादशी 
--व्रतविद्येषः १८८।६ 

गोविन्दद्वादशी 
--त्रतविशेषः १८८।४ 

गौः 
--कश्यपपतलनी-सुरभिजाताः गोमदहिष्यादयः १९।१७ 
~~-गेश्चान्तिः २९२।१--४३ 
--गोरक्षक-मन््रकथनम् ; मन्तान्तरैः शष २५२।१-३१ 

गौरी [ उमाशबन्दोऽपि व्यवहूतः ] 
--पतिविषये गौयां उषा उपदिष्ट १२।४१-४४ 
--गोरीपरतिष्ठा ९२।१-१७ 
--भीपवंते गौरीतपश्चरणम् ११३।३-४ 
--गोरीपूजा ३९३।८-३६ 
--एतत्पूजा; परूजान्तरेः षद् २२६।१-२३ 

गोरीनवमी 
--त्रतविश्ेषः १८५।१-१५. 



विषयामुक्रमणी २९ 

ग्रहुः 
--सूर्यादिग्रहाणां प्रतिमानां लक्षणम् ५.१।१-१२ 
--सोमादिप्रहाणां रथाः १२०।३२३-२८ 
--डमाञ्चमग्रह विचारः, संबद्ध विषयैः सह १२७।१-१९ 
--ग्रहदशाफलम् , संबद्ध विषयैः सह् १३३।१-४८ 

--बालादिग्रहसदनं दन्तम् २९९।१-५५. 

-ग्रहविमदकाः सन्नाः २००।१-३५ 
--ग्रहग्याधिविषादिनाशकाः मन्नाः ३०६।१-२२ 

ग्रहयज्ञः [-ग्रहशान्तिः | 
--ध्री-ल्ान्ति-कामनासिद्धयेऽस्यानुष्टानविधिः „१६४ १-१४ 
--ध्ी-शान्ति-विजयाद्यथमस्यानुष्ानविधिः १६७।१-४४ 

--बरहस्पतिरिन्द्राय रजिपुत्रापहृतं राज्यं महशान्तयादि- 
विधिना ददौ २७४।१६-१९ 

वृतसमुद्रः 

-कुश्रीप-वेष्टकः ११९।१४ 

चक्रम् 
--एतत्परतिष्ठा, ताच्यादिप्रतिष्टा च ६ ३।१-३ 

--युद्धजयाणव-संब्द्रानि स्वरोदयादिचक्राणि १२३।१-२४ 
--युदडजयाणवीयचक्राणि १२५।१-५५ 

--चैश्रचक-चरचक्र-जयचक्रादीनि युद्धजयार्णवीयानि १२९।१-१३२।२५ 
, --मक्षत्र चक्रम् ९१३९।१-८ 

--सामान्यौषधानि चक्राणि, युद्धजयाणंवीयानि १४२।१-२१ 
--चक्रकमंच्छेदनानि २५२।८ 

चण्डः 

--अस्य पूजा, शिवपूजा चाध्यायादौ ७६।५-११् 

चतुर्थात्रतानि 
--चतुथ्यांमनुष्टेयानि तानि १७९।१-६ 

चतुदशीत्रतम् 
--चत्दश्याम् अनुष्रेयानि ब्रतानि १९२।१-१९३।६ 



३० अमिपुराण- 

चन्द्रः [ = सोमोऽपि द्र° | 
--चन्द्रस्य रथः तस्य कडा च १२०।३३-३५ 

चाक्षुषमन्वन्तरम् 
--चाक्ुषरमन्बन्तरे वुषिता देवा अदित्यां जाताः १९।१-२ 
--अस्य विवरणम् १५०७ 

चाणुरः 
--कृष्णक्रतुकोऽस्य वधः १२।२५-२६ 

चामरः . -- - 
--राज वामरस्वरूपम् २४५।१ 

चिकित्सा [ द्र° भायुर्वदश्च | 
--गजलशक्षणचिकित्सा २८७।१-३३ 

--अश्वचिरकिस्ा २८८।१-२८९।५६ 

--दष्टचिकिस्षा २९५१-६ 

--गोनसादिचिकित्छाविबरणम् २९८।१- २९४ 

--बारुचिकिर्छा (=बारतन्नम् ) २९९।१-१५ 

चित्रम् 
--शन्दाटंकरारविेषः, एतदूमेदाश्च २४२।२२-३४ 

चित्रकूटः 
पवतः, रामः प्रयागतोऽत्र गतः, वास्तुपूजां च कृतवान् ६।२५.-३६ 

चित्रगुप्तः 
--अस्य कायम् २६९।९-१० 

चित्रलेखा । 
-उषासखी; उप्रया सहानिशद्धस्य विवाहः १२।४१-५३ 

चेत्रचक्रम् 
--युद्धजयाणवीयम् १३१।१-७ 

च्छ्रम् < 
राजच्छत्रस्वसर्पम् २४५१-२ 
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छन्दः 

-सत इन्दोनामानि 

--कतिपयमन्त्रगतानि छन्दांसि 
--आषं देवतं छन्दो विनियौगज्ञ आचरेत् 
--पिङ्गलोक्तं छन्दो जाति-सम-विषम-इत्ति- 

प्रस्तारादिनिरूपणम् 

चाया 

--शब्द्ारंकारविशेषः, अस्या विवरणम् 

जटायु; 
--रावणेन सहास्य व्रिवादः; रावणः सीतया सह लङ्कां 

गतः, जटायुषं दृषा रामेण रावणकमं ज्ञातम् 
जनकः 

--नैथिरस्यास्य चं रामो बमञ्ञ जानकीमुपयेमे च 
--एतन्मतं भ्रेयःसंबन्धि 

जनस्थानम् 
--अच्न पञ्चवय्यां गोदावरीतटे रामः स्थितः 

चूपणखा चात्रागता 
जन्म 

--जीवजन्मतत्छम्, गमं जीवागमनं च 

जन्माघ्रमी 
--तरतविशेषः, एतदनुष्मनम् 

२१ 

२९११।२९ 

२११५४४५० 

२९२।२५. 

२२८।१-२२५।५. 

२४२।२१-२५. 

७।१८-२६३ 

१।९-१२ 

२८२।६ 

६।३-४ 

२६९।१६-४५ 

९१८ २।१-९८ 

जपः [व्रत-पूजा-प्रतिष्ठादि-विधिष्वपि जपः प्रायेण] 
--अ जपागायत्रीजपः ( संब्रद्धविषयश्च ) 
--चतुवेद विधानगतमन्त्रादीनां जपः 
--मनत्रजपप्रकारादिः 

प्रणवजपः ( संबद्धविघयाश्च ) 
--जपप्रशंसा 

जमदग्निः 
--परद्यसामोऽस्य पुत्रः, अनेन कातंवीरयो 

भोजितः, अस्य धेनुं कातबीर्यो हतवान् 

२१४।२४-४१ 

२५९।१-२६२।२५. 

२९२।९-५१ 

२७२।२०-रे४ 

२७४।२२-२५ 

४[१३-१६ 



३२ अग्तिपुराण- 

जम्बद्वीपः 
--जम्बुद्रीपगतवर्षांणि वर्षांधिपाश्च १०७।५-१८ 
--जम्बुद्रीपगतवरषाणां वणनम् १०८१-३ 

जयचक्रम् 
--युद्धनयाणवीयम् १३१।१२३-२० 

जयन्त्यष्मी [ = जन्माघ्रमी ] 
--तरतविशेषः, एतदनष्टानम् १८३।१-१८ 

जरासन्धः , 
--कृष्ण-राम-कर्कोऽस्य वधः १२।२८-२९ 

जातिः 
--हन्दोजातिः ( उत्क्त्यादीनि छन्दांसि ) ३२३१।१-१८ 

जितः { ? ; द्र° भूमिका 
--दशमो देवासुररणः २७६।१२;२७६।२२ 

जीर्णेद्धारविधिः 
--कूपवापीतडागादिजीगोद्धारविधिः ६७।१-६ 
--जीणं-पतित-्रष्टादिलिङ्खोद्धारविधिः १०३।१-२३ 

जैगीषव्यः 
--एतन्मतं श्रेयोविषयकम् ३८२।८ 

ज्ञानम् 
` अध्यात्मविद्या, अधिवासप्रसंगतः ( पाञ्चरात्रह्िश्च ) ५९।१-५८ 

-त्रह्मशानम् २३७७।९-२७९।२२ 

--अदवेतत्रह्मविक्ञानम् , भरतचरितं च ३८०।१-६८ 
--आत्म्ञानं गीतासारान्तगतम् २८९१।१-५८ 
---आत्मज्ञानं श्रेयौनिरूपणं च २८२।२-३६ 

ज्योतिः 
-'अहं ब्रह्म परं ज्योतिरिति बरह्षशानम् ३७८।१-२३ 



३ विषयानुक्रमणी ३३ 

ज्योतिःशास्म् 
--दछमाञ्चभविवेकदम् › इदं चतुशक्षात्मकथास्वशार- 

मूतम् , अत्र काठादि-गणना; युद्धजयारवीय- 
नाना-योगक्रियादिकथनं, तान्निकक्रियाश्च ९२१।१-१४९।१५ 

ज्योतिष्मान् 
--कुगद्रीपेश्वरः; तस्य पुत्राश्च ११९।११-१३ 

तन्लकः 

--कद्रुनातः १९।१६ 

वडा्प्रतिष्ठा । 
--तराप्यादिप्रतिष्ठा च ६४ १--४४ 

तण्डो 
-छन्ढःसंबन्ध्यस्य मतम् २२०।११ 

तत्त्वम् [ द्र° योगः, ज्ञनं च | 
--तत््रघारणं व्याध्यादिक्षयाथम् २७५।६--१६ 

तद्धितः 
--शब्दशास्त्रीयप्रत्ययविशेषः, तद्धितान्तश्चब्दोदाहरणानि ३५६।१-३० 

तन्त्रम् 
--पञ्चविशतिः तन्नामानि ( पञ्चरात्राणि सप्तरात्राणि च ) ३९।२-५ 
-- बालतन्त्रं बाटग्रहहरम् २९९।१-१५ 

तपः 

--त्रतसंबद्धं तपःसामान्यम् १७५।१-६२ 
--अस्य स्वरूपं) महिमा च २३७२।१९-२० 

तमसा 

--अयोध्यातो निष्क्रान्तो रामोऽचरागतः ६।२० 

तपणम् 
स्नान दिध्यन्तग॑तम् -७२।१-५१ 

तान्त्रिकयज्ञः 
-विष्णुपरः ३.७२।२४-२५. 



॥.। अग्निपुयण- 

तापः . 
--त्रिधाध्यात्मिकादिमेदतः ( अध्यायादौ नरकदुःख- 

विवरणमस्ति ) 

तामसमन्वन्तरम् 
--मन्वन्तरीय-देव-ऋरृपि-मनुपूत्रादि-विवरणम् 

ताम्रा 

--कडइग्रपपत्नी, अस्या अपत्यानि 

तारकामयसंग्रामः 
--रोमकतरंकल्पराहस्णकालिकः 
--पञ्चमोऽयं देवामुरसंग्रामः, अष्य विवरणं च 

तारा 

--न्रहस्पतिपत्नी) चन्द्र एनं जहार, ततश्च 

तारकामयसंग्रामोऽभूत् 

ताराचक्रम् 
--युद्धजयार्णवीयम् 

ताक्ष्यचक्रम् 
--युद्धजया्णवीयम् 

ताक्षय॑रतिष्ठ 
--चक्रादिप्रतिष्ठा च 

तिङ 
--तिङ्विभक्तिः › त्िङन्तपदोदाहरणानि च 

तिथिः 
--युगादितिथयः 
--तिथिनक्चत्नादिकार्गणना 

तिथिराहुः 
--युद्धजयार्णवीयः क्रियाविशेषः 

तिलद्वादशी 
--त्रतविशेषः 

२७२१।२८-४० 

१५०४-५. 

१९ १४-१५ 

म 
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२३५८।१-३० 
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१४२।१०-१३ 



विषयानुक्रमणी २५ 

तीर्थम् [ विशिषती्थमाहात्म्यम् | 
--नानातीथेनामानि १०९।१-२४; २१९।६३-६९ 
--गङ्ञामाहत्म्यम् ११०१-६ 
-* एयागमादहात्म्यम् ( एन दन्तर्ग॑ततीथानि च ) १११।१-१४ 
--प्राराणसी ( एतदन्तग॑ततीर्थानि च ) १९२।१-७ 
--नमंदामाहास्यम् ११२।१-२ 
--गयामाहासमयम् ( एतदन्तगतानि तीथांनि च ) ११४।१-४१ 
--श्राद्धयोग्यानि तीर्थानि ८ श्राद्धकमं च ) ९१७।६५-६६ 

दुनसुध्चः 

--प्रदुपुत्रस्यास्य वशः २७७१-२ 

तुषितः 
चाक्षुष्रमन्वन्तरीयतुषिता देवरा अदित्यां जाताः १९।१-२ 

तृणच 
--इरोदन्नाः वृणादयः १९।१७ 

तृतीयाव्रतम् 
तृतीयाया तिथौ अनुष्ठेयानि जतानि १७८।१-२८ 

तोमरम् 
--नोमरकमांणि २५२।१० 

त्रयोदशीत्रतम् 
त्रयोदश्याम् अनुष्ठेयानि नतानि १९१।१-११ 

त्रिपुरम् 
--एतन्नाश्चः रिवकतृकः; सप्तमदेवायुररणेऽस्य नाशः २७६।१२;२७६।१९ 

त्रिपुरा 
--रतत्पूजा २१३।७-१८ 

तरैरोक्यमोहनम् 
--चतवर्गषिद्धये जे ोक्यमोहनमन्ः ३०७।१-३८ 

त्रेखोक्यविजया 
--दइयं सवयन्त्रविमर्दिनी विचा ९३४।१-५ 



३६ अग्निपुरण- 

त्वरिताः 
--स्वरितादेवतायाः पूजादि १४७।१-१३ 
त्वरिताज्ञानं भुक्तिमुक्तिदम् ३०९।१-२० 
--मुक्तिमुकिदा त्वरिता विद्या .९५।९-४१ 
---त्वरितामूखमन्त्रादिः ३९१।१-३७ 

--त्वरिताविग्यासिद्धिः २१२।१-२५ 

--त्वरिताशनसाधनम् ३१४१-१ 

दक्षः 

--फ्राचेतसो दक्षः, अस्य कन्याः, तासां पतयश्च 

धमादयः | १८।२८-३१ 
--एतत्कन्या सती दक्षकोपाद् देहं तत्याज २०।२२ 

दक्षसार्वाणमन्वन्तरम् 
--मन्वन्तरगतदेवादीना विवरणम् १५०१२३१४ 

दण्डः 

--राजघर्मान्तर्ग॑त उपायविशेषः ( अच्र युद्धयाघ्ा- 
दयोऽपि, २२६ अध्यायोऽपि द्र०) २२७।१-२३४।४ 

--दण्डराक्तिः २४१।५.९-६ १ 

--राज-दण्ड-स्वरूपम् २४५।३ 
--वाक्पादष्यादिघरु दण्डविधानम् २९५८।१-८३ 

दत्ता्नेयः 
--अस्य प्रसादेन कातवीर्यो बली जातः ४।१४ 
--कातबीयांय बरं दत्तवान् २७५।४-५ 

दत्तोलिः 
--प्रीति-पुटस्त्य-सुतः २०।१३ 

दधिमण्डलसमद्रः 
--करोञ्चद्रीपवेष्टकः ११९।१८ 

दनुः 
-कद्यपपत्नी; दनुजाता द्वमूर्घादयः - १९।११-१३ 



विषयानुक्रमणी ३७ 

दमनकतृतीया 
--व्रतविशेषः १७८।२७ 

दमनकारोहुः 
-एतद्विधिः+ एतसत्संब्द्कथा च ८०।१-१५ 

दशमीत्रतम् 
-- दशम्याम् अनुषटेयानि रतानि १८६।१ 

दशरथः 

--अलपत्रः, रामवनगमनजत-ोकेन मृतः ५।२-६।४१ 

र 
-- क्रोधवशा जाताः ( पाठविचारो भूमिकायां द्र ) १९।१७ 

दानम् 
--त्रनदान-समुच्यः २०८।१-१२ 
-- दानपरिभाषा ( दानसामान्यविचारः ) २०९१-२ 
--महादानादीनि ( दाननामानि यथास्थानं द्र°) २१०।१-२१३।१० 
-- उपायविशेषः, अस्य बलम् २२६।१२-२० 
--अस्य स्वरूपं, मेदश्च ( उपायोऽयम् )} २४१।४९-५० 
--इतिदहदासपुराण दानिम), प्रतिपुराणपरिमाणं च २७२।१-२९ 

दानवः 

--दनुजाता दानवाः १९।१ १-१३ 

दायविभागः 
--रिक्थद्रव्य-घनादिविभागः, खरीघनं च २५६।१-३६ 

दिक्पाल 
--दशदिक्पाटयागः प्रतिष्ठापञ्चकं च ५६।१७-२३२ 
--दिकपालस्नानम् ( विष्ण्वादिस्नानं च } २६५।१-१८ 

दितिः 
--हिरण्यकशिपु-दिरण्यादौ अस्याः पुत्रौ, अनयोखत्यानि च॒ १९।५-११ 
-दितितो मरुता जन्म १९।१९-२१ 

दिवसत्रतम् 
--दवसनुष्टेयानि वेनुत्रतादीनि व्रतानि १९७।१-१६ 



३८ अगमि पुराण 

दिव्यम् ` 
--घाश्चिटक्षण-कूटसाक्षि-टेख्यकम-सत्यपरीक्षाश्च २५५।१-५० 

दीक्षा ध 
--दीक्चादमानविधिः २७।१-८१ 
--निर्वाणादिदी्ञाम संस्काराः २।१-१३ 
--समयाचार्दीक्षा ८ १।१-९५, 

--षंस्कारदीक्षा ८ २।१-९५ 

--निवांणदीच्ता ८३।१-८८।६१ 
--रकप्तत्त्वदीक्षु ` टदो$-५ 
--रणदक्षा २३६।१-६६ 
--7ञचा्चरदीक्चा र ०४।१-४१ 

दीपम् 
--दीपदानव्रतम् २००।१-१९. 

दुःखम् 
--आध्यात्मिकादितापाः ग्मादि-विवरणं 

यमनरकदुःखादि निरूपणं च २६९।२-३७१।४० 

दुराचरणम् [ द्र० पापंच | 
--वाक्पारुष्यादिकमं २५८।१-८३ 

दुम् 
--दुगष्यक्चस्वरूपम् २२०।७ 
--दुगस्वरूपं, एतद्भेदाश्च २२२।१-६ 

र्गा 
--एतत्पूजा २०८।२०-२१ 

--नवदु्गांणा पूजा २४८।१५-२३ 

दुर्योधनः 
--पृतराष्रगान्धारीपुत्रः, पाण्डवैः सहास्य वेरम्, भीम- 

कतृकोऽस्य वधः १२।८-९४।१९ 
दु्वासाः 
अस्य शापेन देवा निःभीका अभवन् ` ३।२ 



पिंषयाुक्रमणी ३९ 

दुःशासनः 
--धरतराष्ू-गान्धारीयुत ; कुसक्े्नरणे 

भीमकतुकोऽस्य वधः १२।८-१५।२० 

दु स्वप्नः 
-युद्धयात्रायां स्वम्रद्ट-द्यमाद्चमदुःस्वप्रकथनम् २२९।१-२१ 

दूतः 
--अस्य स्वरूपम् २२०।२ 

देवः द° देवता; देवत-सुरामरादिशब्दा अपि ववहूताः | 
--चाक्षुषमन्वन्तरे तुषिता देवा अदित्या जाताः १९।१-३ 
--ङ़शाश्चस्यापत्यानि देवायुधाः १९।४ 
--सवदेवसाधारणं पवित्रारोरणम् २७।१-१४ 
-देवाट्यनिमांण-फलादिः २८।१-५० 
--वास्तुमण्डलादिभिः सह देवप्रतिष्ठा २९।१-४१।३७ 

--प्रासादे देवतास्थापनम् ४२।१-२९ 

--देवस्नपनविधिः ५८।१-३४ 
--वायुदेव-लक्ष्म्यादि देवप्रतिष्ठा, संबद्ध विषयाश्च ६०।१-६३।२६ 

--देत्रप्रतिष्ठा ६६।१-३२ 
--देवप्रतिष्ठाधिषासविधिः ९६।१-१२८ 
--गयापुरतपो मीतैदेवेः स्वरक्षणाय विष्णुः प्रार्थितः । 

गयश्चिरसि यागकरणम्, देवैः वरप्रदानम् गयाय ११४।१-४१ 
--चवुदशमन्वन्तरीया देवाः १५०।१-२२ 
--देवयोग्पुष्पाणि २०२।१-२३ 
--ग्याह्तीना देवताः २१५।२६-३८ 
--वेश्वदेवबकि-देवपृजाश्च २६४।१-२९ 

देवकी 
-देवक्यां वसुदेवतो कृष्णस्य जन्म, 

वमुदेवः यश्चोदाबालिकां देवकीशयनेऽनयत् १२।४-८ 
--परषुदेवाद् देवक्यां षड गाणां जन्म, तान् कंसो 

निजघान २७५।४९-५.० 



० अम्तिपुराण- 

देवता , 
--इन्द्रादिदेवता-प्रतिमालक्षणम् 

( अस्मिन्नध्याये ्रहाणां नागाना च प्रतिमालश्चषणमस्ति ) ५१।९१४-१८ 
--छन्दोदेवताः 

देवयानम् 
--देवयानमार्गविवरणम्, सबद्धत्रिपयाश्च 

देवयानी 
शुक्रकन्या, ययाति-प्नी, यदु-तुकसू अस्याः इतौ 

देवरः ~ 

--प्रतयूषवसुतोऽयं जातः 
--एतन्मतं श्रेवोविपयकम् 

देवालयः 
--तननिर्मांमफलं च 
--दुगाभ्यन्तरे देवाल्यनि्मांणम् 
--देवाल्यमादहार्म्यं, देवपूजा च 

देवासुरयुद्धम् 
---वूमक्रतसमुद्रमन्थनप्रसङ्गः 
--्जिकाक्रमपूजया देवरसुरा जिताः 
देवासुररणे दैत्यान् रजिसवधीत् , रजिपुतर रिन्द्र- 

राञ्यमप्हूतम् , ततश्च ग्रहश्ान्त्यादिविधिना 
गुररिन्द्राय राव्यं ददौ 

-देवारुरकरताः दादशसं्रामाः 

देविका 
--नदी, अस्यास्तटे ऋतूर्मिदाघषुपदि्टवान् 

देवी [ देवीनामानि यथास्थानं द्र | 
--त्रिनेषनः चण्ड्यादिदेवीप्रतिमालक्षणम् 

ल्दमीप्रतिष्ठावद् देव्यन्तरप्रतिष्ठा 
देहुः 

--आतिवाहिक-प्रतदेह-मोगदेहादयः 
--देहावयविवरणम् 

२२०१९२९० 

२७६।२५--४० 

२८८४] १७- १९ 

२७६।१ ०- ५ 

३८ ०४७ 

५.०|६--४ 

६२।१-१२ 

२६९।२-- ४५. 

२७०।१-४६ 



विषयासुक्रमणी 

दैत्यः 
-देवासुरयुद्ध देवपराजयः, देवैः दैत्यैश्च क्षीराञ्धि- 

मन्थनम्, अमृतभोजिभिर्दवेः दैत्या निपातिताः 
-दितिजाता दैत्याः 

देवम् 
--अस्य स्वरूपं, पौरुषं च 

दोष. 

रकष दोषनिस्पणम 

दौवारिकः 
--अस्य स्वरूपम् 

युतिः 
--इयं चन्द्रं सिषेवे, सोऽप्येनां कामयामास 

युतिमान् 
--प्रियन्रतमुतः क्रोञ्चद्पेश्वरः, अस्य पुत्राश्च 

यूतम् 
--ग्रूतकमेणि युधिष्ठिरः शङ्कुनिना पराजितः 

द्रव्यशुद्धिः 
--सदाचारान्त्ग॑ता 

द्रोणः 
--ऊरसेनापत्तिः, धृष्टन्यम्नेनायं हतः 

द्रौपदी 
--द्रपदकन्या, पाण्डवपत्नी, अस्य पुत्रान् 

५९ 

२।१-२२ 

९९।५--११ 

९२६।१-४ 

२४.७।१-४० 

२२०६५ 

२७४।३--६ 

२ १९।१४-१५. 

१३।१९--२० 

१५.६।१-१६ 

१४।११-९४ 

कुरष्ेत्रयुदधेऽ्वत्थामा हतवान्, मह प्रस्थाने इयं खता १३।९४-१५।१५ 

दादशोत्रतम् 
--द्वादश्याम् अनुष्ठेयानि तानि 

दारका 

अत्र पौण्डूकेन सह ष्णस्य युद्धम्, पोण्डूकपराजयश्च 

--सागरः दारकास्थानं प्ठावयामास 

१८८।१-१९०।६ 

१२।२९९-२० 

९५.।६ 



२ अग्निपुराण- 

द्रारपतिष्ठा 
--अवभृथस्नानादिभिः सहं 
-द्रारप्तिष्टाविधिः 

दवितीयात्रतम् 
-- द्वितीयाया तिथौ अनुष्ठेयानि ब्तानि 

दीपः 
--सक्तद्रीपेश्वराः 

--जम्बदरीपगत-वांदीना विवरणम् 
॥१ 

--भासक्तवष्रगता^नव दीपाः 

--प्लक्तादिद्ीप-विवरणम् 

धनाध्यक्षः 

--अस्य स्वरूपम् 

धनुः 
--धनुःस्वरूपं, तदुपादानम्त-द्रन्यविवरणं च 

धनुर्वेदः 
-- सरवे प्रचेतसो धनुत्ेदस्य पारगाः 

६ १।१-५९ 

१००।१-९ 

९१७७।१-२१ 

१०७।१-५. 
९०७।५-१०८।२३ 

११८।२-६ 
११९।१-२८ 

२२०।६ 

२४५।४- ९४ 

१८।२९२ 

चतुष्पादः पञ्चविधः, धनुतिद्याभ्यासवेध्य-वाहनायोहणा- 

दिविधान-खद्धादिश््जधारणम् , अल्रचालनं च॒ २५४९।१-२५२।२२ 

धन्वन्तरिः 
--क्षीरान्धि-मन्थनेऽयमायुवें द प्रबतंकः समुत्थितः 

"८ ९ + 

--पुश्रुतमायुवं दसुक्तवान् ( २८६।२४ पयन्तमिदं 
प्रकरणम् ) 

--अश्ववाहनसार-प्रवक्ता 

घर्मः 
--एतत्कृतर्र्गो विश्वादिपत्नीतः 

ध्मः 
-एतत्कतकचिलाधारणं ( गयायाम् ), धमंव्रताऽस्य 

सुता 

२।११ 

९०९१९ ९ 

२८८।१ 

१८।९ १२४ 

११४।८-१० 



विषयातुक्रमणी 

धमः । 
--भीष्माद् युधिष्ठिरो राजघमां दीन् श्रुतवान् 
--प्टक्षादिद्वीपगता धर्माः ( द्वीपविवरणं च ) 
--अर्णाश्रमधमः ( भाद्धादयसतु एथ द्र° ) 
--धमशाख्काराः, वैदिकं कम॑, आत्मज्ञानं च 
---धमंसामान्यम् मोक्षाचरणं च 
--पेदिकस्मा्तो घमं; पञ्चधा 
- तरतान्तग॑तखामान्यधमं 
---रनपूत-इषट-धरमाः 

धर्मव्रता 
--घमंघुता, मरीचिना सहास्या विवाहः, मरीचिरेना 

रसवान्, शापोद्धारश्च 

ध्मंशास्म् 
--घमशाखकारनामानि 

धमंसार्वाणः 
-- मनुः; मन्वन्तरीयदेव-नद्यादीनां विवरणम् 

धारणा 
--योगाङ्गविशेषः, अस्याः विवरणम् 

घृन्धुमारः 
--घुन्धुवधतो कुबलख्याइ्वः धुन्धुमारषं्कोऽभवत् 

धृतराष्ु 
--अम्बालिकाषुतः, दुर्योधनपिता, कुसुकेध- 

युद्धान्ते बनमगात् 

धृतिः 
--इयं सोमं सिषेवे, सोमोऽप्येना कामयामास 

धुष्दुस्न; 
-- द्रोणहन्ता 

धेनुः 
--दराधेनुदानम्, आपुषरङ्खिकविषयश्च 

४२ 

९४।२६ 
११९।१-*८ 

९५१।१-१६१।३१ 
९६२।१-९ 

१६५।१-२८ 
१६६।१-२२ 

१७५।१०-११ 
२०९।१-६२ 

११४।८-२२े 

१६२।१-र 

१५०।१६ 

२७५।१-२२ 

२७३।२९१ 

९२३।८-१५।१ 

२७४ ३-द् 

१४।९१२-९५. 

२९०।९०- ४ 



श अग्निपुराण 

धेनुत्रतम्. 
---अस्य महिमा १९७।१-२ 

ध्यानम् [ पूजादिषु प्रायेण | 
--मन्बध्यानम् ( सवंतोभद्रमण्डलान्तगंतम् ) २०।२५-३६ 
--ग्रोगाद्धविरोषः २७४।१- ३५ 

ध्येयः 

--ध्यानविघयकथनम् २५४६-५. 

भुवः 
--उत्तानपादसुतः, अस्य तपश्चरणम्; विष्णुसाक्षात्कारः) 

प्थिरस्थानप्राप्तिश्च १८।२-५. 

धनुषः | 
--आकाशस्थः, ऊर््वोत्तरमु प्रिभ्योऽयम् स्थितः २०।२७-२१ 

ध्वजम् 
--प्वजारोपणम् ( खंबद्ध-विपयेः सह ) ६ ०।०-५.० 
--एतदारोपणविधिः १०२।१-२० 

--ष्वरजाकारयष्टित्ु महेन्द्रपूजा १९२।६ 

ध्वनिः 
--ध्वनिवर्णाः पदं वाक्यमित्येतत् वाङ्मयम् ; सब्दा्थालद्कार- 

प्रसगे स्वनिविवरणं च २४५. १-१८ 

नकुलः 
--माद्रीपाण्डुखुतः, भारतोकतमस्य चरितं, महाप्रस्थाने 

मृतः १३।१०-१५।१३ 
नक्षत्रम् 

--सोमपल्थः, एतदपत्यानि १८।३२४ 

-- नक्षत्रगततिश्यादिकारगणना १२२।१-९४ 

--युद्धजयाणवीयो नक्त्रनिणंयः ९२६।१-३६ 

नक्षत्रपुरुषः 
--नक्षत्रपुरुषविष्णुपूजा ( नक्चत्र्रतनियमः ) १९६।१-२३ 



बिषयासुक्रमणी ४ 

नक्षत्रफलम् 
--इदं यात्रादो फलप्रदम् १३६।१-८ 

नगरः; 

-्नगरादिवास्तुविधिः ( १०५ अण द्र ) १०६।१-२४ 

नचिकेताः [ नाचीति पाठोऽशुद्धः ] 
--अस्मे यमेनोपदेशो दत्तः ( कटोपनिषरदूगत उपदेश 

इति प्रतिभाति) ३८ २।१-३६ 

नदी 
जश्बद्रोपगता नव्यः पव॑तादिभिः सह् १०८।१-२३ 

--भारतवषगत। नद्यः ९११८।६-८ 

--प्लक्षादिषदद्वीपगता नद्यः १ १९।१-२४ 
( दीपस्थपवंतादिभिः सह ) 

--पुण्यनदोनामानि २१९।६९-७२ 

नन्दः 

--वसुदेवः स्वपुजौ नन्दाय दत्तवान् १२।१४-१५ 

नन्दक. 

--खण्डविशेषनाम, अनेन हरिणा छोहंदेत्यो हतः २४५।१४--२१ 

नपुसंकलिङ्धम् 
--नपुसंकलिङ्गशन्दरूपाणि २५३।१-९ 

नमस्कारः; 

--श्यादीन् प्रति नमस्कारः पुराणादो १।१ 
सरकः 

--युवोऽध एषां स्थितिः १२०।५. 

--नारककष्टविवरणम् २०३।१-२३ 
--नरकदुःखं तदनन्तरं जन्म च २.७१।१२-४० 

नरसिंहः 
-- अवतारः ४।२-५ 

-- प्रथमा देवापुरंम्रामः, एतच्कृत- 
हिरण्यक्रहिपुवधः २७६।१०; ९७६।१३ 

--नरष्दप्रतिष्ठाबविधिः ६द।४-७ 



४९६ अग्िपुसण- 

नमंदा 

नदी, एतन्मादास्म्यम् ११३।१-३ 

नल; 

--बानरेणानेन सेत॒ब्रद्धः ९।३२-६३ 

नवग्रहुः 
-- नवग्रहहोमः १६४।१-१४ 

नवदुर्गाः 
--नवदुर्गागां पूजा २४८१७ 

नवमीत्रतम् | 
-- नवम्याम् अनुष्टेयानि व्रतानि १८५।१-१५ 

नवव्यूहः 

--एतदनचनम् | २३।२०-२३ 
--वासुदेवादिनवव्युहाचनम् २०१।१--१६ 

नामः 

--अनन्तादिनागग्रतिमालक्षणम् ५.१।१३ 

--रोषवायुक्यादिनागानां विवरणम् ; । विषादि विवरणं च॒ २९४१-४१ 

--बासुक्यादिनागपूजा पञ्चमीव्रतान्तगता १८०।१-३ 

नाटकम् 
--गद्य-पद्य-भिश्रमेद विवरणम् २२३७।१-३९ 

--नाटकप्रकरणादिनिरूपणम् ३ ३८।१-२७ 
५ 

--व्रत्यादौ ( नाटके ) शरीराङ्गकमं २४१।१-२१ 

नाडो 
--नाडीचक्रम् , प्राणाजगागायन्यादयश्च २९४।१-४१ 

नाभिः 
--आग्नी्रषुतः, हिमवषांधिपतिः १०७।५ 

--एतद्वंशीया ऋषभादयः | १०७।१०-१८ 



विषयानुक्रमणी ‰७ 

नाम 

-- ५५. विष्णुनामानि, तदधिष्ानानि, विष्णुमहिमा च॒ ° ३०१५।१-१७ 

नाम | सुबन्तम् | 
नामानि तल्लिङ्गानि च २६०।१-३६७।२८ 

( अमरकोशवन्नामलिङ्गकथनम् इति प्रतिभाति ) 

नामाश्नादशी 
--तरतविशेषः । १८८।११ 

नायकः 

नट नत्रिकसमेदाः, संबरद्धविषयाश्च ३३९।३७-५४ 

नायिका 
--स्वकीयादिभेदविशिष्टाः २२९।४०-४१ 

मारदटः 

--अनेन वाल्मीकये रामायणसुपदिष्टम् ५।१; ११।१४ 

नारदीयपुराणम. 
--एतत्परिमाणमेतद्ानफचं च २७२।८-९ 

नारसिहुमस्त्रः 
--ग्रहमारीविषादिनाशकः ३०६।२१-२२ 

नारायणः 

--अयमेव स्वयंभूव्ह्ला, एतक्कृता दष्टः १७।१-१६ 
नित्यप्रल्यः 
-- अस्य स्वरूपम् , २३६८।१ 

निदाधः 
ऋतवे ज्ञानमुपदिष्टमनेन ३८ ०।४६-६७ 

निधिः 
पिङ्गाश्चशद्धादिनिधयः २१९।४१ 

नियमः 
--त्रतसंबद्धः १७५।२-६२ 

--योगाङ्गविरेष, पञ्च नियमाः २३७२।३-४; २३७२।१७-३द 



४८ अम्तिपुराण- 

निवंचनम. [ परिशिष्टे निवचनानि द्र ] 
निर्वाणदीक्षा 

--दीक्षाथंसंस्कायः २२।१-१३ 
--अ धवास्विधिः निव्रत्तिकलाश्ोधन-प्रतिष्- | ध 

कृरखाशोधनादयः < ३।१-८८।६१ 

निवृत्तिकला 
--तच्छोधनं निवांणदीक्षायाम् ८४।१-६७ 

नीतिः 

--राजधमसंबद्धा पुष्करप्रोक्तनीतिः ( २३७ अ° पयन्ता ) २१८१ 
--रामप्रोक्ता धमादिवर्धिनी जयार्थं ( २४२ अध्यायपयन्ता ) २३८।१ 

नीराजनशान्तिः 

--नीराजनविषिरयम्, इयं रिपुमर्दिनी २६८।१६-३१ 

नृत्यम् 
इत्यादौ नाटके रीराङ्गकर्मनिरूपणम् २४१।१-२१ 

नृसिंहः 

--एतस्प्रतिष्ठा, चक्रादिप्रतिष्टा च ६३।१-१२ 

नैमित्तिकप्रख्यः 
--ब्राह्यः, अस्य स्वर्पम् २९८।९-१६ 

नैमिषः 
--अस्मिन् तीथे शौनकादयः सूतं स्वागत- 

मव्रवन् ; सूतं प्रति प्रश्चश्च १।२- 

न्यासः | सामान्यतः पूजादिष | 
--षामान्यपूजाविधो न्यासः २३।१-२३ 
--वासुदेवादिमन्त्रगतः २५।१-५० 
--देवताधिवाषविधिगतः, संबद्ध विषयाश्च ५९।१६-५८ 
--शाक्तशाम्भवादिमन्त्राणां न्यासविधानम् ९४५।१-२० 



विषयानुक्रमणी ४९ 

पञ्चजन क 

पश्चमीव्रतम् .. | | 
--चञ्चम्यामनुष्रेयानि बतानि  १८०।१-३ 

पञ्चरात्रम् | द्र०° पाञ्चरात्रं च | 
--हयशीषांदीनि तन्नाणि; सप्तरात्राणि च 

पञ्चवटी - | 
~ जनसूधाने प्ञ्चव्यां गोदावरीतटे रामः स्थितः, 

द्ुपणखा चागता | ¢ क 

पञ्चशिखः 
---अस्य मतं श्रेयःसंबन्धि "` ३८२४ 

 पश्चाक्षरदीक्षा ८ 
--पञ्चाश्चरमन्तो दीक्षाविधिश्च २०४।१-५१ 

 पच्चा्खर््रः 4" 
--एतद्विधानम् |  २९६।१-२१ 

पट्टिशम् 
--अस्य कर्माणि | १ २५२।१६ 

२९।१-५. 

पद्म् 
ध्यानकाले पुखुषोपरिषंस्थितपदमचिन्ता ३७४।१९-२५ 

पद्मपुराणम् ५. 
--पतत्परिमाणमेतद्यानफलंःच; ~". २७२२ 

` --प्र्मयकान्यनिरूपणम् ` ~ `, ` -३३५।२१-३८ 

 पम्पासर पि 
 --रामोप्र शचवरीसकाशमागतः ` "= 

परमात्मा 
 -पराङृतक्येऽस्मिन् सर्वाहप्रवे्ः ३६८२६२७ 

अनेन सान्दीपनिपुत्रो पहतः; कृष्णक कोऽस्य पराजयः १२।३ २-२४ 

७। -४ 

६ 

क 

८ 

वि स 

स 



५० अग्निपुराण- 

परमाथ; 
--त्रह्मैव परमाथंसत् 
--परमाथंदशनं निदाघचरितं च 

परशुः 

--एतस्कमं 

परशुरामः 
--अवतारविशेष); जमदग्नि-रेणुकापुत्रः) अनेन 

२४७ २९-४० 

२८ ०।४१-६६ 

२५२।१३ 

कातवीर्य हतः, कश्यपाय मदी दत्वा महेन्द्रपव॑ते स्थितः ४।१२-२० 

परार्धम् ¡ 
--एतन्मानम् 

परा विद्या 
--ए तत्स्वरूपम् 

परिकथा 
--गद्यकान्यमेदः, एतन्लश्चणम् 

परीक्षित् 
--उत्तरागभजः 

पवृतः 

--जम्बुद्रीपगताः पव॑ताः, नयादिभिः सद 
--मारतवषंगताः पवंताः 
-प्ठक्षादिसक्तद्रीपगताः पव॑ताः 

पवित्रा रोपणम् ( = पवित्रारोहणं द्र° ) 
--विष्णुपरः परविच्ारोपणविधिः 
--सवदेवसाधारण-पवित्रारोपणविषिः 

पवित्रारोहणम् 
--पवित्राधिवासनविधिः, अचनादीनि च 

पाकः 

--चदर्विधकान्यपाकविवरणम्, काव्यगुणिशेषः 

२६८।१६ 

१।१७-१८ 

२३७।१९ 

९४।९२-२८ 

१०८।१-२३ 

११८२-३ 

११९१-४ 

३२।१-२६।२३ 

२७।९-९४ 

७८ | १--७९।४६ 

३४६।२२--२३ 



बिषयासुक्रमणी ५१ 

साञ्चरात्रम् [ द्र° पञ्चरात्रम् ] 
--वासुदेवखंकषणप्रदयुम्नादिस्वरूपकथनम् ( इदं 

पाञ्चरात्रीयं विवरणमिति प्रतिभाति) ५९।६-१५ 

पाञ्चुलविषयः 
--अन्न द्रौ रदीशष्वयंवरोऽमूत् १३१४ 

पाञ्चाली रीतिः 
--अस्याः स्वरूपम् २३४०।१-२ 

पण्डुः 
। --भम्बसलिकायां जातो व्यासतः, शतश्ङ्गा्रमे खतः १३।८-९ 

पातकम् ` 

-- महापातकानि १६८।१-४० 

पातालम् 

--प्ताल्नामानि १२०१-४ 

पादः 

--छन्दःसम्बद्धः; संबद्धविषयाश्च २२३०।१-२२३५१।५ 

पादपः 

--श्चप्रतिष्टठा ७०।१-८ 

पादप्रतिष्ठा 
--शिखाविन्यास-र्च्णाया पादप्रविष्ाया विवरणम् ४१।१-२३७ 

पापम् [ उपपातक-महापातको द्र° | 
--प्रायथित्तान्तगताः पापाचासः १६९ १-१७४।२४ 
पापकर्माणि २०२।१-२द 

पारिजातः 
--समुद्रमन्थनेऽयमुद् मूतः ३।९ 

प्रकाप्मः 

--अङ्गराजाय सोमपादायथ गजाय दं 
प्रोवाच; द्र° गजः २८६।२४; २८७११; २९२४४ 

४1110 

--एतद्विधारणम् , एकत्प्रयोगश्च २५२।१-७ 



५२ अश्िपुराण- 

पाशगुपताञ्चम 

--एतच्छान्तिः 

पिद्धलः 
- पिङ्रोक्तं छन्दभाखम् ( इदं ३२५. अध्यायपयन्त॒म् ) 

` पिच्छिकि । 
इयं मन्नसाधनला क्रिया युद्धजयाणवीया 

पिण्डिका 
पिण्डिकालक्षणम् 

--लिक्षरश्षणम्म पिण्डिकासहितं'िङ्गं च 

--प्रतिमापिण्डिकारक्षणम् 

पितरः 
--एषां पत्नी स्वधा,[एतदपत्यानि 

पितृयानम् 
--एतद्मागं विवरणम् 

पिशाचः 
--पिशाचप्रतिमाटक्षणम् 

पीठम् 
--पिण्डिकारक्षणम् 

पुमान् 
--पु-खरी-खक्षणं समूद्रेणोक्तं गगांय 

पुराणम् 
--सूतङता पुराणसंहिता 

--व्याषात् पुराणप्रवत्तिः; पुयणाचायांः) पुराण- 
संख्या च 

--प्रतिपुराणपरिमाणम् , पराणदानादि च 

--आग्नेयपुराणमदहिमा 

पुरी 
-्रह्णो दिक्पाखानां च मेरगताः पुयः ` 

३२२।१- ड 

^ २३२८।१ 

१२३३।२६-२८ 

४५।१-७ 

११.२३ 

५५।१-९. 

२०।१६-१७ 

२७६।४९--४४ 

११।१८ 

४५१९-७, 

२४२।१ 

१५०।३१ 

२७९१।१ १-१२ 

२७२। १२९ 

२८३ । १-२१ 

१०८} १७१८ 



पुरुषः 

पुरुष 
ए.तट्ठक्षणम् 

सुक्तम् 

विषयानुक्रमणी 

-धरतिवेदमिदम्, अस्य माहास्म्यम् 

पुरूरवाः 
--इ खा-बुधतोऽस्य जन्म 

९ क. ¢ 

--एनम्रवशी वरयामास, अनेन तरेताग्निः प्रवर्तितः 
तस्यापत्यानि च 

षः 

वलस्त्यः 
--प्रोतिरस्य पत्नी, दत्तोरिरिनयोः पुत्रः 

पुलहः 

--श्षमापतिः, अनयोसपत्यम् 

पुष्करः 
--एतत्पोक्तो वर्णा्नमधमः ( १६४ अध्यायपयेन्तः ) 
--रामं प्रति राजधमंकथनम् ( २४२ अध्यायपयन्तम् ) 
-- एतदुक्तम् ऋगादिवेदविघानम् , अन्ये विषयाश्च 

( २७२ अ० पयन्तम् } 

पुष्करदोपः 
--सप्तमहाद्वीपेष्वन्यतमः, अस्य विवरणम् 

--देवयोग्यानि देवायोग्यानि च पुष्पाणि 
क 

पुषिः 
---इयं सोमं सिषेषे, सोऽप्येनां कामयामास 

पू नाविषयकम् 

पुस्तकम् 
--एतत्प्रतिष्ठा; एतद्दानं च 

पुंलिद्धम् 
--पुलिङ्गशन्दरूपाणि € कृर्घ्नोऽ्यायो द्र ° ) 

४ २।१--२६ 

२९६ २।४-७ 

२७२।७ 

२७४ । १ ९८-१५. 

९०।१ 

२०।१२् 

१५.१।९१ 

२१८१ 

२५.९।९ 

९९९।९९~ ४ 

२०९।१-२९२ 

९४८। १-६ 

२७४।२३-६ 

६३।९१३-९६ 

२५१।२९-७३ 



अग्निपुराण- 

पूजा [ वर्णानुक्रमानुसारेण देवादिनामानि सूच्यामस्यां पृथक् 

स्थापितानि, अतोऽत्र पुराणक्रमेण पूजाविधयः 

संगृहीताः; द्र देव-त्रत-दीक्षा-मन्तर-परतिष्ठादयः } 

पूजासामान्यम् { भचंनयजनान्यप्यत्न ] 

--विष्णवादेः सामान्यपूजा, स्नानदीक्षा- 
भिषेकादिभिः सद् 

--नवब्यूहपूजा 
--वास्तुमण्डकदेवतास्थापन-पूजादयः 
--स्नानादिमिः चह पूजा 
--संग्रामविजयपूजा 
--नवव्यूहाचंनम् 
--पुष्पादिपूजा-फलम् 
-देव पूजा वैश्वदेवादिकमं च 
--राजामिषेककाठे छव्रादीनाम् पूजा 

--मारतवाचकपुला, भारतम्रन्थपूना च 

पूजा [ विशिष्देवप्जा | 

-- विष्णुपूजा ( एकमू्य चनं नवव्यृहाचनं च ) 

--कुण्डाथिकायान्तगता विष्णुपूजा 
--पवित्रारोपणरखबद्धा पूजा 
शालग्रामादिपूजा 
--दिक्पाल्पूजा 

--गणपूजा 
घय पूजा 
--िवपूजा 
-- चण्डपूजा 
--वास्वुपूजा 
--अगस्त्यपूजा 
--इन्द्रपूजा 
-गणपतिपूजा 
-पूयपूजा 

२१।१-२०।३६ 

„~ ०२०९२ 

४९७६--२१ 
७२।१-५१ 
९४८।१-९ 

२०१।१-१६ 
२४८।१-६ 

२६४।१-२९ 
२६९।१-३९ 

२७२।२२-२६ 

२३।१-२२ 

२८४} २७-५८ 

२४।१-४१ 

४७।९- १९४ 

५,६।१५७-२२ 

७१।१-८; १७९।१-६ 

७३।१-८ 
७४।१-७५।७१ 

७६।१-१९५ 
९२।१-४२; १०५।१-२८ 

२६८१-२ 

२६८२३१३ 

२०१।१-९२ 

२३०१।१२-३८ 



बिषयानुक्रमणो 

--अङ्गाक्षरपूजा 
--विनायकपूजा 
-गणपूजा; ( अध्यायादौ शिवपूजा ) 
--म्युञ्ञयपूना 

पूजा [ विशिष्ठदेवीपूजा ] 
--कपिलापृजा 
-कुम्जिकापूजा 
-त्वरितापुजा 
-वन्भद्रद्यरीपृजा 
--श्रीपूजा 
--दुर्गापृजा 
-स्वरितापृजा 
--त्रिपुरापूजा 
--गोरीपजा 
--त्वरितापृजा 
--वागीश्वरोपृजा 

--नवदुरगांणां पृजा 

पूतना 
--कंसप्ररितेयं कृष्णेन हता 

पूरुवंशः 
--एतदूव॑शीया राजानः 

पूणिमात्रतम् 

--पूर्णिमायाम् अनुष्ठेयानि त्तानि 

- पूतंघमंः 
--अस्य स्वरूपम् 

पृथा ( = कुन्ती द्र° ) 

५५ 

, २०२।१-१७ 

२१२।१-६ 

२१८।८-२२ 

२२६।२२-२७ 

७७--] १--ढ 

९४३ |१- १४४४० 

९४७१-१ 

२६८।१३-१६ 

-३०८।१-१७ 

२ ०८।२०-२ १ 

२०९।१-२० 

३६३।७-१८ 

३ ९१३।८-३६; ३२६।१-२३ 

२ ९१४।१-२५ 

३१९।१-११ 

२४८।९१५-२३ 

१२।१४-१८ 

२७८।१-४१ 

९९४१-२ 

२०९।२-४ 

पृथिवी [ = द्र भूमिः; पृथ्व्यादिपर्यायशब्दा अपि व्यवहृताः | 
--प्रथुक्तदोहनम् अस्याः 

--अरन्धत्यां परथिवीविंषयं व्यजयत 

१८।१९-१८ 
१८।३४ 



५६ अम्निपुरण- 

--मूभिः प्रञ्चाशत्कोरिविस्तरा ११९।२८ 

-- अकारा वसुन्धरा ९२०।३८-३९ 

--एतदानम् ( षेन॒दानं च ) २१३।१-१० 
--नेमित्तिक-लयकाटीना भूः ३६८७-९ 
--एथिव्याः कमभूमिम् २६९।६ 

पण्डकः 
--ोण्ड्ककृष्णयुद्धम् , करष्णकतृकोऽस्य पराजयः १९।२९ 

पौरुषम् 
--अस्पृ- स्वरूपं, दैवं च २रष्१्४ 

प्रचेतसः 
--दशः; सोम एभ्यो मारिषां दत्तवान् , ततो दक्षस्य जन्म १८।२१-२८ 

प्रजापतिः 
--मृग्बादिप्रनापतिङृत-सगाः २०।७-२६३ 

प्रणवः [=-ओंकारोऽपि द्र | 
--सन्ध्याविष्यन्तगंतःप्रणवोपासना, गायत्या- 

दिविनियोगश्च २६५।१-५.० 
--अस्य जपः, संब्रद्धविषयश्च २७२।२०-३४ 

` प्रतिपदट्नतम् 
--प्रतिपद्यनुष्टेयानि रतानि १७६।१-७ 

प्रतिमा 
--वापुदेवादिप्रतिमालक्षणम् ४४।१-४९ 
--मत्स्यादि-दशावतार-प्रतिमालक्षणानि ४९।१-९. 
--वासुदेवादि-प्रतिमालक्षणम् ४९।१०-२८ 
--चण्डो-परस्वती-चामुण्डा-विनायकादि- 

प्रतिमारश्चणम् ५०|१- ४६ 

--तूयादिग्रहाणां नागानां देवविशेषाणां किन्नरपिश्ाचवेताल- 
षत्रपाट्प्रेतानां च प्रतिमाखकणानि ५४।१-१८ 

-योगिनीप्रतिमालदणानि १२।१-१७ 
-- प्रतिमापिण्डिका-खक्चषणम् ५५।१--९ 



विषयानुक्रमणी 

प्रतिष्ठा [ द्र° प्रासाद-पूजा-व्रत-दीक्षाश्च | 

-देवप्रतिष्ठा ( मूपरिग्रह-वास्तुमण्डल-देवता- 
स्थापनादयश्च ) 

--देवतानां सामान्यप्रतिष्टाविधिः 
--पुस्तकप्रतिष्ठा ( संबद्धविषयश्च ) 
--कूपवापीतडागप्रतिष्ठा 

--सयदायप्रतिष्ठा (=देवतासामान्यप्रतिष्ठा ) 
--दक्षप्रतिष्ठा 

--देवतानां जञिखान्यासविषिः, प्रतिष्ठाविधिश्च 
--प्राखादे लिङ्प्रतिष्ठा 
- देवप्रतिष्ठाधिवासविधिः 
--धिवप्रतिष्ठा 

-- गौरीप्रतिष्ठा 
--सूयपर।तष्ठा 

--दारप्रतिष्ट 
--प्रासादप्रति् 

परतिषए्कखा 

--एतच्शोधनं निवाणदीक्षायाम् 

प्रतिष्ठानम् 
--वसिष्टवाक्यात् सुद्युम्नः प्रतिष्ठानमवाप 

प्रतिष्ठापश्चकम् 

--दशदिक्पार-यागेन सह् 

भ्रतिसग: 

--स्वस्वराज्ये चन्द्रादीनां स्थापनम् 

प्रतीहारः 

--राजघमंप्रसङ्के प्रतीहारस्वरूपम् 

श्रत्यद्धकमं 
--दस्यादौ शरीराज्ग-्र्यज्ञ-कमनिरूपणम् 

५५७ 

२९।१९-४१।२७ 

६&०।१-६२।२६ 

६२।१३-२६ 

६४।१-४४ 

६६।९-२३२ 

७०] १८ 

९२।१-६१ 

« ९५ १-६१ 

९६।१-१२८ 

९.७।१-८९ 

९८। २ ९८ 

९९ |९१--५. 

९१०५०।१-९ 

१०१।१-१३ 

८५।१-४१ 

२७३।९ 

५६।१-३२ 

१९।२२-२९ 

२२०।२ 

२४१।१-२१ 



५८ अभिपुराण- 

ग्रत्ययः 

-तद्वितीणादितिङ्कृतः प्रत्ययाः 

प्रत्याहारः 
--वणगणनास्मकाः चतुद॑श 
--योगाङ्खविशेषस्यास्य स्वरूपम् 

प्रयुम्नः 
--रखुकिमिणीङृष्ण-पु्रः, अनेन शम्बरो हतः 
--अस्य पूजा मन्तश्च ( वाछुदेवपूजादिभिः सह ) 
-मार्या्दोमं कृतवा तेजोरूपं सष्टवान् 

प्रभा 

--सगरपत्नी षष्टिषदखमुत-जननी 

प्रभा 

--पति प्रभाकर स्यक्त्वेयं सोमं चकमे, सोमोऽप्येना 
कामयामास 

प्रभासः 

--अत्र कृष्णस्य देहत्यागः 

प्रयागः 
--गङ्खां तीत्वां रामः प्रयागं गतवान् 
--एतन्माहास्म्यम् 

प्रलयः 
--नित्य-नमित्तिक-प्राङृतात्यन्तिक-ख्याः, देह-जन्म- 

गभांदिविवरणं च ८ वस्तुतस्तु आल्यन्तिकल्यः 
३८२ अध्यायपयन्तो बह्ु-विषय-युतः ) 

प्रशस्तता | = प्रशस्त्यम् ] 
--काव्यशुणविशेषः 

प्रसवः 

--पुखप्रसवलेपः 

२५६।९-३५९।८ 

३५९।२-७ 
२७३।२०-२१ 

१२।२६-४० 

२५।१-५० 
५९।७ 

२७२।२७-२८ 

२७४।६-६ 

९५४ 

६।२४ 

९ १२।१-१४ 

२९८।१-२६९।४५ 

२४६।२२ 

२०२।१७- २४ 



विषयानुक्रमणी 

प्रसादः 

--कानव्यशुणविशेषः 

प्रसेनः 
--निष्नपुत्रः, षह एनं हस्वा मणिमग्रहीत् 

प्रस्तारः 

--छन्द्ःसंबद्ः 

प्रस्तावना 

-न्अस्ययः स्वरूपम् , ( नाटकादिसंबद्धा ) एतद्मेदाश्च 

प्रहेलिका 
--वाग्बन्धरूप -चित्रमेद विदोषः, अस्याः स्वरूपम्) 

एतद्ध दाश्च 

प्राकृतम् 
देवादीनां संस्कृतं, नृणां त्रिविधं प्राङृतम् 
( काव्य प्रसङ्गे ) 

प्राक्रतष्रख्यः 

--अस्य स्वरूपम् , द्विपराधंकालिकोऽयम् 
प्राकृतः सगं 

--महतस्तन्मात्रणामिन्द्रियाणां चायं सगः 

प्राचीनबर्हिः 
--प्रजापतिश्चायम् ; अस्य दश्च पुत्राः 

प्राणः 
मरणावस्था ( = प्राणत्याग )-वणनम् 
--अष्य स्वरूपं; प्राणायामीयविवरणं च 

भाणायामः 
--योगाङ्गविेषः, एत दभ्या्चविवरणम् 

प्रायश्चित्तम् 
-- पातकैः सहास्य विवरणम् 
-- सवं विधप्रायश्चित्तविवरणम् 

५९. 

२४.६।१९ 

२७५४०४३ 

२३२१।१-५. 

, ३३८।११-१७ 

२४२।२५- ९६ 

२३७।८ 

३६८।१७-२७ 

1 

९८।२०--१२ 

२७२१।१-१० 

२७३।६-१९ 

२७२।६-१९ 

१६८।१-४० 

१६९।१-९७४। २४ 



&० अच्रिपुतण- 

प्रासादः, 
--प्रासादललणं, अत्र देवतास्थापनं च 
--प्रासदे विष्ण्वादिस्थापनम् 
प्रासादे लिङ्गप्रति्ठा 
--प्रासादस्थापनम् 
--एतल्लक्चषणम् 
-- नाडी चक्रान्तगतं प्रास्ादतत्वम् 

प्रियव्रतः 
--एतप्पुत्राणां द्वीपकत्रत्वम्, शालयामेऽस्य तपश्चरणम् 

प्रीतिः 
--पुलस्त्यपत्नी, अनयोरपत्यामि 

प्रेतः 
--परेतदेह-भोगदेहौ, यममागं-गभंविवरणे च 

प्रतप्रतिमा लक्षणम् 

प्रेतशिला 
--गयास्था, अस्या महिमा, एततसंबन्धि कमं च 

प्लक्षद्वीपः 
--ससद्वीपेष्वन्यतमः; अस्य विवरणम् 

फरुभूमिः 
--1ररोकोऽयम् 

फत्गृती्थ॑म् 
--गयास्थम् ( गयामाहास्मयेऽन्तरान्तराऽस्य महिमा ) 

अकः 

--पाण्डकृत-वक्रवधः 

वदरिकाश्रमः 
अत्र शयकादीन् ब्रह्मसारम् अग्रवीद् भ्यासः 

बन्धः 

--शम्दारंकारविदेषः, सस्य स्वरूपं मेदा - 

४२९।१-४२।२९ 

६ २।९-१२ 

९५।१-६१ 
१० १।१-१३ 

१०४१-४ 

२१४।३ २-४२१ 

९ ९५२। ९-८ 

२९०।१२ 

२६९।२-४५ 

११४।१-११६।४३ 

९१९।१-६ 

२६९।६ 

९ १५।९५.-३३ 

१३।१३ 

१।६-७ 

२४२३।२६-६५. 



विषयानुक्रमणी ६१ 

बलम् । 
--सताङ्गराज्यान्तगतम्, राव्याङ्गानां विवरणम् च ९३९।१-४८ 
--षडविधबरविवरणम् , २४२।१-७२ 

बलम्, 
--युद्धजयार्णवीयानि बरानि १२७।१-१९ 
--युद्धजयाणंवीयानि बलानि ८ ङ्रस्तं युदधजयाणव- 

प्रकरणं द्र ) . १३३।१-४८ 

बलभद्रः [ = बल्समः } । 
--रोदिणीघुतः  १२।६ 
-प्रङम्बहननाचस्य कमं ९२।५४-५५ 
--अनन्तमूर्तिरयम् १५।५ 

--अस्य प्रतिमालक्षणम् ४९।६-७. 

बलि; 
गङ्गाद्वारे बलिकृतो यज्ञः वामनावतार ४।५--११ 
--अस्मे उशना मदिश्वरं स्नानं प्रोवाच - २६७।१ 

बहुपुत्रः 
--दक्षो दवे कन्ये अस्मै दन्तवान्; १८।३० 

--विद्युतोऽस्य अपत्यानि १९४ 

बाणम् 

--द्र० धनुबेद्ः २४९।१-२५२।२२ 

बाणः 

--उषापिता, अनिख्दूधेन सदोषाया विवाहः १२।४१-१द 

--बाणज्येष्ठा खतपु्रं बकः, दिवेन बाणाय वरो दत्तः १९।९-१० 

बाख. 

--बाखतन्ं बाट्यहहरम् २९९।१-५५. 

बाकुखित्याः 
-ऋरतु-संनति जाताः, षष्ठिसहखिणः अङ्ुष्टपवमानाः २०।१९४ 

बखतलन्त्रम् 

--बालादिरहमदनम्, २९९।१-५५ 



६२ अनिपुराण- 

बारी 
--रामेण सुभ्रीवभ्राता बाखी हतः 

बीजमन्तरः [ पृजामन्तरेषवन्तराऽन्तरा दृश्यते ] 
बुद्धः ६ 
--अवतारो मायामोहसूपः शुदधोदनयुतः, यान् देत्यानयं 

मोहयामास त एव बौद्धाः 
---वुद्ध-प्रतिमाखक्षणम् 

सुधः 
--सोशटे बहस्पतिपत्नीतः एनमुत्यादयामास 

बुधाष्मी 
--त्रतविशेषः, एतस्छंबद्धकथा च 

बहस्पतिः 
-- तारापतिः, सोमस्तारां जहार 

बौद्धः 
द्धो यान् दैत्यान् मोहयामास, त एव बौद्धः 

--शन्दव्रह्य-परव्रह्म-भेदाद् द्विधा) इदं जानं 
वसिष्ठनो्म् व्यासं प्रति 

--परविद्ययाऽस्यावगमः 

ब्रहमाचयंम् 
--यमविशेषः) अस्य विवरणम् 

ब्रह्मज्ञानम् 
--भद्रेतदशंनानुरूषं ब्रह्मजानम् 

ब्रह्मपुराणम् 
--एतत्परिमाणमेतद्दानफरं च 

बरह्यप्रतिषठा 
--वक्रादिप्रतिष्ा च 

८।९-र 

१६।१-५ 

९।८ 

२७४८-१ २ 

१८४।९--२१ 

२.७४।८-१० 

९६।९-४ 

९।५--९ 

९।९१७--१८ 

२७२।९-१४ 

२७७।१-३७९।३२ 

२७२।१-२ 

£३।९-१२ 



विषियानुक्रमणी 

ज्रहावैवतंपुराणम् 
--एतसरिमाणमेतद् दानफलं च 

ब्रहयासारवेणिमन्वन्तरम् 
--भन्वन्तरीयदेवर्षिमनुपुत्रादि-विवरणम् 

ब्रह्मा | 
--एतत्कृत-बरह्माण्डसिः; मानसप्रजासष्टिश्च 

--्रह्मकृतनवसगाः 
ब्रह्मणो खट्रो जातः; रोदनाद्रद्र इति नाम 

--अनेन्र गयासुरशरीरं याचितम् ; गयश्थिरसि च ब्रह्मा 
यागं चकार 

--प्रतिपद््तान्तगता ब्रह्मपूजा 
--त्रह्मयज्ञे कौहदैस्यो विध्नमकरोत् › हरिणा दैत्यो हतः, 

ब्रह्मा हरिं पूजयामास 
प्रेयो क 

--श्रेयोविषयकं ब्रह्ममतम् 

ब्रह्याण्डम् 
--बद्याण्डखंस्थानं युवनकोद्यीयम् 

ज्रह्याण्डपुराणम् 
--एतत्परिमाणमेतदानफटं च 

ब्राह्मण. 
--सनक्छृमारादिसपव्राह्मणजन्म; इयं मानसी सृष्टिः 

भक्तिः 
--मक्तिमतेऽथप्रकाथः 

भगीरथः 
-- भनेन गज्ञाऽवतारिता 

भद्रकाली 
---अस्याः पजाः 

भद्रश्च 

--आग्नीभयुतः, अस्य चम् 
-- मस्मिन् मद्राश्ववषं हयग्रीवस्तिष्ठति 

६ 

२७२।१२-१४ 

१५.०।१४-१५ 

१७।१-१७ 
२०।१-६ 
२०।२० 

° ११४१-३ 

१७६।१-४ 

२४५।१४--२१ 

२८२।७ 

१२०।१२-१७ 

२७२।२२-२द 

१७।१४-१द६ 

३.७२।३६ 

२७३।२० 

२६८।१३-१६ 

~ १०७७ 

१०८।२९ 



६ अग्िपुराण- 

भद्रासनम् 
--अस्य स्वरूपम् २४५।२-४ 

भरतः 

--त्रृषभपतो योगी, शालग्रामे तपश्चचार १ ०. ९ १-१३ 
--जडमरतोऽयम् , एतक्छृत उपदेशः सौवीरराजं प्रति ३८०।१-६८ 

भरतः 

--दुष्यन्तपु्रः; अतो भारता जनाः, अस्य पुत्रलाभश्च २७८६-८ 

भरतः 

--केकयीषदशरथपुत्रः रामायणोक्तमस्य चरितम् १५।५-१ ११३ 

भरतः 

--भरतेन प्रणीतत्वाद् मारतीति रीतेरनांम ३४१।६ 
भरद्वाज. 

--एनं नमस्कृत्य रामध्ित्रकूटगिरिं गतवान् ६।२५ 

भवनम् [ द्र° प्रासादश्च | 
---एतत्स्थापनं सभास्थाण्नं च ६५।१-२२ 

भविष्यपुराणम् 
--एतत्परिमाणमेतदानफलं च २७२१२ 

भव्यः 

--शाक्रीपेश्वरः, अस्य पुत्राश्च ११९।१८-१९ 

भागवतपुराणम् 

--एतस्प!रमाणमतद्ानफटं च २७२।६-७ 

भानुः 
--घमपरनी, अनयौरपत्यानि १८।३द ` 

भानुमती . 
--सगरपत्नीः असमज्ञसजननी २७३।२७-२८ 

भारस्तम् 

-कृष्णमाहारम्बलक्षणस्यास्य न्थ्य संततं विवरणम् १३।१-१५५११ 
--भारतम्रन्थवाचकपूजा; भारतमन्थपूजा च २७२।२३-२६ 
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भारतवषम् | 
-स्वायभुववंशषीय-भरताद् भारतेति नाम १०७।१२ 
--भारते कूम॑ूपिगो हरेः स्थितिः १०८।३० 
--भारतवषगतदवीपन्यादिविवरणम् .१११।१-८ 

भारती वृत्तिः । 
अस्याः स्वरूपम् २४०।५.-७ 

मारवः 

--श्ङ्गारादिरसविचारान्तगंतो मावः, अस्य विवरणं च ° „ ३२९१ 

भवना 

--ब्रह्मज्ञानसंबद्धा;) चिविषेयम् ३७९।२८-२९ 

भिन्दिपालः 
--अस्य कर्माणि २५२।१५ 

भीमः 
--कुन्ती-पाण्डुपुत्रः; अनेन कुखषेत्ररणे दुर्योधनो इतः 

मह प्रस्थानेऽयं मृतश्च १३।१०-१५।१५. 

भीमदादशी 
--तविशेषः, माघश्यस्छ-द्रादद्यामनुषटेया १८८।२-४ 

ष्मः 
--शन्तनुपुष्ः) कुर्सेनापतिः, कुखचेत्रयुदे यतश्च १३।४-१५४१० 
--मीष्माद् युधिष्ठिरो राजभा दीन् श्रुतवान् ९४२६ 

मीष्मपश्चकत्रतम् 
 --कार्षिकश्क्ठेकादद्यामेतदनुषटानम् २०५।१-९ 

भुवनकोशः 
--सषद्रीपविवरणं ( गङ्खपयाग-भाद्धादि-विवरणं ब्रह्माण्ड- 

संस्थानं च ) -१०७।१-१२०।४२ 



&& अभिपुराण- 

भूमिः [ द° पृथिवी च | 
-देवताप्रतिष्ठायां भृपरिप्रदः ३९।६-२१ 

--कष्णादिभूमयः पातालात्मिकाः १२०।२-३ 

-नैमिन्तिकात्यन्तिकप्रख्यकषे अस्याः स्वरूपम् ३६९।२-२७ 
-एथिवी कम-मूमिः, परलोकश्च फल-मूमिः ` २६९।६ 

भृगुः 
--अस्य पत्नी ख्यातिः; अनयोरपत्यानि, एतदूव॑श्ीयाश्च  २०।९-१० 

भृत्यः 
=» 

--राजसेवाङृतो भृत्यस्य कतव्यं गुणाश्च ^ २२१।१-१४ 

भेदः 
--उपायविंशेषः, अस्य विवरणम् (२२६ अध्यायोऽपि द्र ०) २४२।५१-१९ 

भेलखी विद्या 
--युद्धजयाणवीयो बरूविशेषः १२३।४४-४८ 

भैरवः 
--देवदमनकारी अयं शिवेन खतः, ततश्च दमनवच्तो जातः ८०।१-५ 

भोगदेहः 
--प्रेतदेहानन्तरमस्य प्राप्तिः, भोगदेहानन्तरं च जन्म ३६९।१३-१६ 

भौत्यमन्वन्तरम् 
--मन्वन्तरीयदेवर्षिमनुपुत्रादीनां विवरणम् १५.०।२०-२२ 

मङ्धलाचरणम् | | 
--श्यादीन् प्रति नमस्कारात्मकं मङ्गलाचरणम् १।१ 

मण्डलम् | 
--सवंतोभद्रादि-मण्डल्लक्षणानि तद्विषिश २९।१-३०।३६ 
--चक्रादिसदहितानि मण्डलानि युद्धजयाणवीयानि १३०।१९-१२३२।२५ 
--यात्रामण्डलचिन्ता २३६।१-२६ 

--वतोमद्रकादीनि अष्ट मण्डलानि २२०।१-४८ 

मतङद्खवापी 
--गयास्था, मतङ्गेश्चस्थानम् ११५।३४-३६ 
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मत्स्यः 

--अवतारः, अनेन वेवस्वतमनुः रश्चितः २।१-१६ 
--हयग्रीवदानवोऽनेन इतः २।१६-१७ 
--म्र्स्यप्रतिमालक्षणम् ४९।१ 
-- कुरुषु मत्स्यरूपी हरिः पूम्यते १०८।३० 

मत्स्यपुराणम् [ मत्स्यशन्दोऽपि प्रयुक्तः ] 
--एतत्परिमाणमेतद्दान-फठं च २७२।२०-११ 

मथुरा 

° --मथुरायौं कृष्णकृतः कंसवधः “ ‰,१।२२-२७ 
--जरालन्धकतृकमथुरारोषः, रामङृष्णकवृको जरासन्धवधः १२।२८-२९ 

मदनद्रादशी 
--त्रतविद्येषः, चेत्रमासि सिते पक्षे १८८।२-२ 

मचः 

--आखनामभ्यासे मनस एकाग्रता ३७३।१-२ 

--ध्यानसमाधिश््रसङ्ख मनःस्वभावकथनम् २७४।१-२३७६।५ 

मनुः 
--चदर्दशमनवः, तेषां मन्वन्तराणि च १५०।१-२२ 
( अत्र यथाक्रमं स्वायंुव-~स्वारोचिष-उत्तम- 
तामस-रैवत~चाक्षुष-बैवस्वत-सावर्णि-दक्चवावर्णि- 
ब्रह्मखावर्णि-धमसावर्णि-खद्रसावर्णि-रौच्य-मौत्य- 
नामानो मनवः कीर्तिताः ) 

मनोरथद्रादशो 
--त्रतविशेषः १८८।१० 

मन्त्रः [ यत्र॒ मन्रशब्दा उत्लिखितास्तेषामेवात्र 
निर्देशः; पृजा-व्रत-प्रतिष्ठा-होमादयोऽपि ब्र° | 

मन्त्रः [ पूजादिसामान्यमन्त्राः, पुयणक्रमतः 1 
-खामान्यपूजामन्तः, विष्ण्वादीनाम् २१।१-२७ 
--पूजान्तगत-स्नानसंबद्धः  २२।१-९ 
--दीक्चासम्बद्धो मन्त्रः, दीश्चाविधिश्च २७।१-८१ 



६८ अग्निपुराण- 

--मन्वसाधनविधिः मन्त्रध्यानं च ( सवतोभद्र- 
मण्डलेन सह ) 

--प्रासाददेवतास्थापन-संबद्धः 
--कठवाधिवासविध्यन्तगंतः 
--स्नानविध्या्दिगतः 

--देवताधिवासगतः 
-देवताप्रतिष्ठासंबद्धः 
--कूपवापीतडागप्रतिष्ठासंबद्ध : 

--समाद्विस्थापनसंबद्धः 

--देवतासामन्यिप्रतिष्ठासंबद्धः 
--स्नानादिगतः 
---पवित्रारोहणसबद्धः 

--दमनकारोहरंबद्धः 
--समयाचारदीक्चागतः 

--संस्कारदीक्चागतः 

--निर्वाणदयीक्चागतः, तदन्तगंत-विविध-क्रियागतश्च 
--निद्रत्तिकखाशोधनगतः 

--प्रतिष्ठाकटादश्ोधनगतः 

--विद्यासंशोधनसंबद्धः 
--रान्तिश्चोधनगतः 

--शिष्यामिषेकगतः 

--प्रतिष्ठाविधिगतः 
---वास्तुशिखाविन्यासविधिगतः 

--देवप्रतिष्ठाधिवासविधिगतः 
--शाक्त-शांभवादि-मन्त्राणां न्याखविधानम् 

--अष्टाष्टकदेवतासंबद्धः 
वैदिकः, व्रतान्तगतः 
--राजाभिषेकसंबद्धः 
--चतुवंदविधानगतः 
--उतातश्चान्तिगतः 
--देवपूजावेश्वदेववल्गितः 
--डन्द्रसंबडः 

२९।१--३०।३६ 

४२।१-२९ 

०५७।१-१६ 

१८९१-४ 

५.९।१-५.९ 

६०।१-६३।२६ 

६४। १-४४ 

६५. १-२३ 

६६।१-२२ 
७ २।१-५.२१ 

७८ | १--७९।४६ 

८ ०।१-१५. 

८ १1१९५. 

८ २।१-२५. 

८ २।१.-८८।६१ 

८४ १~६७ 

८५। १--४१ 

८६।१-२२ 

८७।१- २७ 

९०|१-९१।१८ 

९२।१-६५. 

९२।१-९४।१७ 

९६।१-१२८ 

१४५।९-२५० 

१४६।१-२८ 

१७५।९५-२७ 

२१८।९-२१९।७२ 

२५९।१-२६२।२९५ 

२६३।१-२२ 

२६४।१-२९ 

२६८।१-१३ 
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--राजामिषेकगतहछषादिपराथनासंबद्धः २६९।१-३९ 
--वेदमन्त्रपरिमाणम् ( वेदशाखा च ) ` २७१।१-९ 
--मन्वरूपोषधकथनम् २८४।१-१४ 
--म्रुतसंजीवनी-कल्पसं बद्धः २८६।२३-२४ 
--युक्तियुक्तिपराः मन्विद्या २९३। १-५१ 
--विविध-सिदधि प्रदः २०२।१-३१ 
--एकाक्तराभिधानान्तगतः ३४८।२६ 

मन्त्र { विशिष्टदेवसंबद्धः पूराणक्रमतः | 
--विष्णुपूजामन्ः ( एकमूत्यचनं, नवन्यूहाचनं न्च ० २६; १-२३ 

--वासुदेवादिमन्नाणां लक्षणानि २५।१-५० 
--विष्णुपविच्नारोपणपरः २३।१-२३७।१४ 
--दिक्पाठ्यागसंबद्धः ५६।१७-२२ 

-गणपृजासंबद्धः ७१।१-८ 
--सूथ पूजासंबद्धः ७२।१-१७ 
--शिवपूजासंबदः ७४।१-८४ 
--शिवपुजाङ्गमूतदोमसंबद्धः ७५।१-७१ 
--चण्डपुजागतः ७६।५-१५ 
-लिङ्खप्रतिष्ठासंबद्धः ९५।१-९६।१२८ 
--रिवप्रतिष्ठासंबदः ९७।१-८९ 

--ग्रहयज्ञगतः १६४ १-१४; १६७।१-४४. 
--विनायकस्नानगतः २६६।१-२० 
--मदेश्वरस्नानगतः २६७।१-२७ 

--विष्णुपञ्चरकवन्वगतः २७०।१-१५ 
--मृत्युञ्ञयकल्पगतः २८६।१- २४ 

--पञ्चङ्खखद्रविधानसंबद्धः २९६।१-२१ 
--ग्रहहत् २० ०।१-२५ 
--गणपतिपृजासंबद्धः २० १।१-१२ 

--पूयपृजागतः २०१।१२-३८ 
-भङ्गाक्षरगतः २०३।१-१७ 

-पञ्चा्तरपृलागतः ३०४।१-४१ 

--तरेरोक्यमोहनगतः " ६०७।१-३८ 



मन्त्रः [ देवदेवीवजं-प्रकीणंक्रियागत 

धम्निपुराण- 

--विनूायकपूजागतः 
--पाद्युपतशान्तिगतः 
--अधोराल्लञ्चान्तिगतः 

--पञ्चव्रह्ममन्तेः 

--शिवशान्तिगतः 
--गणपति बद्धः 

--इन्द्रपूजासंबद्धः 

मन्त्रः [ विशिष्टदेवीसंबद्धः पुरणक्रमतः | 
--कपिला ( ग ) पूजासंबद्धः 
--गोरीप्रतिष्टासम्बद्धः 
--त्वरितादेवीखंबद्धः 
--मद्रकाटीपूजासम्बद्धः 
--रचदमी पूजासम्बद्धः 
--दुगांपूजासम्बद्धः 
--त्वरितामन्नः 
--त्व रतापूजासम्बद्धः 
जरि पुराप्जासम्बद्धः 
--गौरीपृजासम्बद्ः 

--वागीश्वरीपृजासम्बद्भः 
--गोरीपुजासम्बद्धः 

--अपामाजंनबिधानमन्तः 
--पविच्रारोपणसम्बद्धः 

--शिखाविन्याखलक्षणपादप्रतिष्टंसम्बद्धः 
--वृदप्रतिष्ठगतः 

-जीर्गोद्धारसम्बद्धः 
--गयायात्रासम्बद्धः 
--धाद्धगतः 

--युद्धजयाणवीय-योग-चक्र-गतः 
--युद्धजयाणंवीयानेकविद्यागतः 

२१३।१-8 

३२२।१-२ 

२२३।१-३८ 

२२९।२८-३३ 

२ २४।१-२३२ 

२४८।२६ 

७७।१.-२४ 
९८ ।१-१७ 

१४.७।१-१३ 

२६८। १३-१६ 

२०८।१ 

२०८] २०२१ 

२०९।१-२० 

२१२१।१-३७); २१४१-२ 

२ १३।७१८ 

२१ २।८-२६ 

२ १९।१-११ 

२२९६।१-२३ 

: पुराणक्रमतः | 

२९१।१-४७ ,. 

२३।१-२७।१४ 

४१।९-२३७ 

७० १-९ 

१०३।१-२३ 

११५।१-७४ 

११७१-५. 

१२३।१-१२१।१५. 

१३३।१-१३५७।२१ 
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--उच्चाटनादिषटूकमगतः 
--ध्राद्धीयः 

--दानसम्बद्धः 
--खन्ध्याकमेगसः 
--रण दोक्षा-विश्रयकः 

--छत्राश्चगजादिप्राथनामन्नः राजञोऽभिषेककाठे 
--अश्ववाहनखारगतः 
--सपं दंशनचिकित्ा-सम्बद्धः 
--विषहद्मन्त्रौषघगतः 
--गोनसादि-चिकिस्छागतः 
--बाटादिग्रहमदनगतः 
--ग्रहमारी-विषामयविनाशेङृत् 

--स्तम्भनसम्बद्धः 
--मोहनसम्बद्धः 

--मारणक्षम्बद्धः 

--विषसर्पादिमदंनपरः 

मन्त्रः [ मन्त्रसम्बद्ध-विशिष्ट-मतानि | 
मन्त साधनविधिः, मण्डलटश्चणे; खहं 
--मन्तध्यानं सव॑तोभद्रमण्डलादि विध्यन्तगंतम् 
-- मन्त्रपीठं विद्यापीठं च युद्धजयाणवीयम् 
--मन्नौषधानि सचक्राणि युद्धजयाणवीयानि 
--मन्तरधिनियोगः, विनियोगक-कम च 
--वेदगतमन्नपरिमाणम् 

मन्त्रपरिभाषा; मन्त्रस्वसूपवियिणी मन्त्र विद्या 

मन्त्रसिद्धिविचारथ 

-- मन्त्रोद्धारः 

मन्त्री [ ° राजधमंः | 

मन्थरा 

। -कैकेयीदाी, अस्या मन््णया दशरथं केकेयी 

वरद्वयं ययाचे 
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५ब् अम्निपुराण- 

मन्दरो. 
पवतः, समुद्रमन्थनेऽयं मन्थनदण्डः कतः ३।१-५; २७६।१६ 

मन्वन्तरम् ` 

--सवंमन्वन्तरेषु विष्णोरवताराः १६।११-१२ 
--चतुदंश-मन्वन्तर-विवरणम् १५०।१-२२ 

मरणम् 

--प्रयायमरणम् १११।८ 
--मरणावस्थाविवरणम् २७०।१-१० 

मरीचिः ° ` 
-संमूतिरस्य पत्नी; अनयोरपत्यानि २०।११ 
--द्र° घमत्रता ११४।८-२२ 

मरत् 
--दितिगमंती मरुतां जन्म १९।१९-२१ 
--मख्तां नामानि २१९।१८-३४ 

मश्त्वती 
--धमपत्नी; अनयोरपत्यम् १८।३२ 

मर्यादापवंतः ^ 
--जम्बूद्रीपगताः मयांदापवताः १०८।२३-२७ 

महाकाव्यम् 
--अस्य स्वस्पम् २२५।२२-२४ 

महादानम् 
--षोडश महादानानि ( ्रस्स्नोऽष्यायो द्र° ) २१०।१-४ 

महापातकम् [ द्र° पापम् | | 
--पातकनामानि १६८।१-४० 

महापापम् 
--महापापानुयुक्तानां प्रायशित्तानि १७०।१--४६ 

महाबोधितरः | 
~+~गयस्थः ११५।३७ 



विषयानुक्रमणी 

महामारी विद्या 
--शत्रुविमर्दिन्था अस्या विवरणम् 

महाविद्या 
--ण्ारणादि-कारिणी 

महेन््रः 
--कार्तिकचलदुददयामस्य पूजा 

महेन्रपवंतः 
-क्यपाय मही दत्त्वा परश्चरामोऽत्र स्थितः 

"मागधः 

--प्रथुयश्चे समुत्पन्नः; राजस्तोत्रकारी 

माण्डवी 
--कुराध्वजयुता, भरतपत्नी 

माद्री 
--अस्याः सुतौ नङुकसषदेवौ, माद्रीयुतः पाण्डुख॑तः 

मानम् [ प्रतिमासम्बद्धम् | 
--देवानां विष्णूक्तं देवीनां लश्चयुक्तम् 

मानम् 
--दण्डग्रषङ्गे ताप्नरूप्ययुवणंमानविवरणम् 

मातुकामन्त्रः 

--एकाश्चराथनिदंशः 

मानसपूजा 
--पविच्रारोपणविध्यन्तगता, यथार्थं परिभाविता 

मानससृष्ठिः 
--सनत्कुमारारदि-खघत्राह्यणजन्म 

माया 

--उपायविशेषः, अस्य विवरणम् 

मारणम् 
--मारणमन्कथनम् 

७९ 
के 
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५।१२३-१४ 

१२।१० 

५५।८-९ 

२२५७।१-६७ 

२४८।१-२९८ 

२६।४३-६१ 

१,७।१४-१६ 

२३४८-१४; २४१।६ब 

| २९५१७१९ 



७ भन्निपुरण- 

मारिषा. 
--सोमः प्रचेतोभ्यो मारिषा दत्तवान् ; मारिषातो 

दश्चस्य जन्म १८।२२-२८ 

मार्कण्डेयः 
--अस्य प्रसादतोऽनिसद्धपुत्रौ वज्ज; सववित् १२।५४ 

मार्कण्डेयपुराणम् 
--अस्य स्वरूपं परिमाणं च २७२।९-१० 

मार्गः । 
देव-पितू-याननाग्कमागंद्यविवरणम् ३७६।३५-४२ 

मासः 

--भार्गादिकार्सिकान्तमासेषु मेषादिराशिसंस्थानि 
सूयनामानि वख्णादीनि ५.१।५-६ 

मासत्रतम् 

--मासानुषटेयानि विशिष्टानि तानि १९८।१-१६ 

मासोपवासत्रतम् 
--मासानुष्टेयानि एतादृशानि रतानि २०५।१-१८ 

माहात्म्यम् 
--अनेकतीथांना माहात्म्यम् १०९।१-२४ 
गङ्गामाहत्म्यम् ११०।१-६ 

--प्रयागमादहाल्भ्यम् १२ १।१-१५४ 

-वाराणसीमाहात्म्यम् | ११३।१- 

--नमदामादात्मयम् ११२।१- 
गयामाहात्म्यम् ( ११५-११६ अध्यायो अपिं द्र०) २११५१४१ 
--देवारयमाहात्म्यम् ( खंबद्धविवरणं च ) २२७।१-१९ 

महिश्वरस्नानम् 
--राजादिजयवधंनम् २६७।१-२७ 

मिश्रम् | 
काम्यभेदः ( ३३७।८ ); एतद्बिषरणम् १३७।३८-३९ 



विषयानुक्रमणीौ 

मिश्रयज्ञः 
अनेन हरिपूला विधेया 

मुक्तिः ( द्र ° योगज्ञाने च ) 
--चतुविधा " 

मृण्पृष्ठम् 
--गयास्थम् , अत्र महादेवेन पदं व्या, 

अत्रेव गयाशिरः 

" मुदगरः ` 
--अस्य कमं 

मुद्रा 
--मद्राणा रक्षणानि 

--प्रणीतादि*मुद्राणां विवरणम् 

मुद्रा 
--शनब्दाखंकारविशेषः; अस्याः स्वस्पम् 

मुनिः 
--दक्षकन्या, अप्सरसोऽस्या अपत्यानि 

मुनिः 
--यतिरेव मुनिः, अस्याचाराः 

मृष्ठिकः 

--ङृष्णकतृंकोऽस्य वधः 

--षमपत्नी गहत, अनयोरपत्यानि 

मूतिलक्षणम् [ ्र° प्रतिमा | 
--शालम्रामादिर्चणम् 

मूलगोरीव्रतम् 
--~अस्याचुष्ठानम 

२७२।३४.-२५. 

१९१५।१.-द 

१९५।५२-४४ 

 २५२।१४ 

२६।१.-७ 

२१०।३४-४३ 

२४२।२६ 

९१९।१८ 

- १६१।१-३१ 

१२।२५-२६ 

१८।३३ 

४६।१-१३ 

` १७८।१-२६ 



७६ अभ्निपुराण-- 

मृतसंजीवनीकत्पः 
--मतसंजीवनीकल्पयोगः षट्त्रिंश दोषधिसंवद्ध ; १४१।१-१६ 
--मूत्युञ्यकल्पाः, रोगमदना आयुदांश्च, अयं मृत- 

संजीवनीकल्पः ( द्र° २४) २८६।१-२४ 

मृत्युञ्लयः 

--अस्य पूजा २९६।२२३- ९४ 

मूत्युन्लयकत्पः 

रोगमद॑ना मृल्युञ्धयकल्पाः २८६।१-२४ 

मेघः र 
-नैमित्तिकल्यकाीनाः २६८।५१-१२ 

मेधातिथिः 
--प्टक्षद्रीपेश्वरः, एतस्पुत्राश्च ११९।२-३ 

मेरुः ५ 
लम्बदरीपमध्यगतः पवतः, एतत्सम्बद्धा नदी-पवंतवनादयः १०८।१-३३ 

मेष्दानम् 
-दश दानानि २१०।५-१० 
--अनेकमेरूणां विवरणम् २१२।९-२५. 

मेत्रेयः 
--सोवीरराजपुरोहितः देविकातटे विष्णोरायतनं 

कारितमनेन २००।६-७ 

मोहनम् 
--मोहनक्रिया-विवरणम् २१५।१०-१२ 

यक्षः । 
--कृश््यपपतनी-खसाजाता १९।१८ 

यजनम् [ द्र° पूजा | 
यसुर्वेदः 

--याजुषश्चाखाविभायः १५०।२७-२८ 

--यजुर्विधानम् ( यजुवंदगतमन्वादिविनियोगः ) २६०।१-८४ 
+ 

~ बाजुषश्षाखाः; तासां परिमाणं च २७१।२-१५ 



निषमानुक्रमणी ७७ 

यन्नः 

--यशसिद्धये ऋगादिपृष्टिः १७।१३ 
ग्रहयज्ञः (नवग्रहहोमः } १६४।१-१४ 

-्विष्णोखिविधो यज्ञः; वेदिक-तान्तिक-मिश्ररूपः ३७२।३४ 

यतिः । 
--नहूषसुतः, विष्णुं ध्यात्वा हरिमाप्तवान् २७४।२०-२१ 

यतिधमंः 
--चदुथांभमिणा मुनीनां यतीनां घमः १६१।१-३१ 

* यथासंख्यम् 
--काग्यगुणविशेषः २४६।२१ 

यदुर्वेशः 
---ययातिपुत्रस्यास्य कशः २७५।१-११ 

सर्तम् 

--यन््रविमर्विनी विद्या जैलोस्थविजया १३४।१-५ 
--यन्तरकम २५२।१८ 

यमः 

--यमप्रतिमारुक्षणम् ५१।१४ 
मरणानन्तरं यातनाशषरीर, यमदृतकम॑, नरकबिषरणं च २५३।१२-२१ 

र ४५ 

--यमदुतकतृक-जीवानयनं याम्यमागतः, 
चिच्गुप्तकर्मांणि च २६९।३-१६ 

--यमदृतङत-पीडादानम् २७१।१२-२९ 

यमः 

पञ्चविधः; अर्हिसखादिविवरणम् ३७२।२-१७ 

यमकः 

--शब्दांकारविश्येषः, अस्य स्वरूपं मेदाश्च ३४२।१२-२१ 

यमगीता 
--कटोपनिषद्रुक्तं ज्ञानमत्रोकछम् ३८ २{१-३६ 

` यमद्वितीया 
--तरतविशेषः, का्चिक-ध्ुकरूपश्च १७७।२ 



७८ अभमििपुराण- 

यमलाजुंनौ 
- कृष्णेन भग्नौ १२।१७ 

यमुना 
--प्रयागस्था ९९ १।२-४ 

ययातिः 
--नद्ुषपुत्रः, अस्य पल्यौ; पुत्राश्च १२।२-२३; २७४।२९-२३ 

यशोदा 
--वसुदेवेन ष्णः यशोदाशयने स्थापितः, यशोदाबालिकां, 

च देवकीशयने, सा बालिका कंसेन आक्षिप्ता १ २।७-१० 

याज्ञवल्क्यः ' | 
--कल्की याज्ञवल्क्य-पुरोहितः १६।८ 

यातनाशरीरम् 
-- मरणानन्तरं यातनाशरीरम् २०३।२-४ 

यात्रा 

--गयायाघ्रा ११५ १-११६।४३ 
-- यात्रादौ फलप्रदं नक्चत्रचक्रम् १३६।१-८ 
--युद्धयात्रा राजङृता २२८।१-८ 
--राजघमंगता यात्रामण्डलादि-चिन्ता २३३।१-२६ 
--रणदीश्चायां यात्राप्रसङ्खः २३६।१-६६ 

यादवः 

-- एभिः सष जरासन्धयुद्धम्, जरासन्धपराजयः, पोण्डूक- 
यादव-युद्धम, पोण्डूकवधश्च १२।२८-३० 

यानम् 
-षाडगुण्यमेदः, २३४।१७- १८; २४०।५.; २४०।२७ 

यामिः 
-घमंपत्नी, अनयोरपत्यम् १८।३३ 

यास्कः ॥ 
-छन्द् आचायः, अस्य मतम् ३९०।९ 

युक्तिः 
--शम्दालंकारविशचेषः, अस्य स्वरूपम् ३४२।२९-३० 



विषयानुक्रमणौ ७९ 

युगम् 

--यगादितिथयः ११७।६१-६५ 
--चतुयुगसहसान्ते प्राङ्तः प्रख्यः ३६८।२ 

युद्धम 1 
--युद्धयान्ा राजकृता २२८।१-८ 
--युद्धगत-शकुनानि २२९।१-२२३९।३७ 
-दादश देवापुरयुद्धानि २७६।१० -२५ 

युद्धजयाणंवः 
--जयश्चुमा्थ नानापूजादिकर्मामिषानम् ज्योतिः 

राख्रादिसारं मन्तौषधादयश्च १२३।१-१४९।१५. 

युधिष्ठिरः 
-कुन्ती-चाण्ड्पुत्रः; चयूतेनायं पराजितः शकुनिना, कुरक्षे्र. 

ड + ¢ 

युद्धानन्तरं महाप्रस्थानं प्रस्थितः; स्वगमाप्तवान् च १३।९-१५।१५. 
योगः 

--युद्धजयाणवीय-नाना चक्रवर-योगाभिधानम् १२३।१-१२५।५५ 
--जयादिप्राक्तो विष्कम्भादि-योगेषु घटिकावजनादि- 

प्रकारबणनं अ्रहानुक्ूल्यकथने च १२७।१-१९ 
--वद्यादि-योगा युद्धजयाणवीयाः १४०।१-१७ 

योगः 
--यतिधर्मान्तगंतो योगाभ्यासः १६१।२०-३१ 
--घमांचरणगतो योगाभ्यासः १६५।८-२८ 

--अष्टाङ्खो योगः, अस्य विवरणम् ३.७२।१-२३७६।४४ 
--ब्रह्मज्ञानप्रसंगे सामान्यतो योगकथनम् ३७९।१-३२ 

योगिनी 
--एतदपरतिमारक्षणानि ५२।१-१७ 

रक्षः 

--कश्यपपत्नी-खसा-जाता रलांसि १९।१८ 

रला | 

--राजरश्वा ( असिमननध्याये दुगखंपत्तिः देवालयनिमांणं च ) २२२।७-११ 



८० अभनिपुराण- 

रजिः 
--आदंषः पुत्रः, विष्णुदत्तवरोऽयं देवापुररणे दैत्या- 

नवघीत् ; राजया अस्य पुत्राः २७४।१६-१८ 

रत्नम् 
--वज्र-मरकत-पद्चराग-मोक्तिक-वैदुया दि-रत्नानां 

लच्णानि २४६।१-१५ 

रथः 

--सोमादिग्रहाणां रथाः १२०।३२३-२८ 

रम्यः ध 

--आगमीध्रसुतः+-अस्य राज्यं नीखाचखाधितं 
वर॑म् ( १०८।८ अपि द्र° ) १०७।६ 

रसः 

--रखादिरश्चणम् ; मेषजानां गुणश्च २८१।१-३३ 

रसः 

--रसमेदः, विभावानुभावादिश्च २ २९।१-५.४ 
--रसमेदा अभिनय-घंबद्धाः २४२। १-१७ 

रहस्यम् 
--रहस्यादि प्रायश्चित्तम् ; ( द्र° प्रायश्ित्तमपि ) १७१।१-१७ 

रागः 
--काग्यगुणविशेषः २४६।२४-२५ 

राजकमं 
--प्रात्यहिकं कमं २३५।१-१७ 

राजघः [ = राजनीतिः | 
--पुष्करेणोक्तः रामं प्रति ( अभिषेक-षहायसंपत्ति- 

अनुजीविषृत्त-दुग-राजरला-शासनन्यवस्था-अन्तःपुर- 
राजयुत्ररश्चा-सामादयुपाय-रणयात्रा-षाडगुण्यादयः ) २१८।१-२३७।१९ 

--रामेणोक्तः ठक्ष्मणं प्रति ( चतुर्विधं राजब्त्तं सपाङ्खराज्य- 
पाड्गुण्य-तामादयपाय-प्डविधबलादिविवरणं च ) २३८।१-२५४२।७ 

राजपुत्रः । 
- अस्य रद्राविधानम् २२५।१-९ 



- विषयानुक्रमणी ८१ 

राजा 

--तल्गक्षणं तदभिषेकश्च २१८।२-२१९।७२ 
--राजामिषेककालिकाः छत्रादिप्राथनायन्तराः २६९।१-३९ 

राजेयाः 
--रजिपुत्राः) एभिरिन्द्रस्य राज्यमपटृतम्, एनान् 

मोहयित्वा ब्ृहृस्तिरिन्द्राय राज्यं ददौ २७४।१७-११ 

राज्यम् 
--चन्द्रादीन् प्रति राज्यदानम् १९।२२-२९ 
--राञ्यव्यवस्था, सप्ताङ्कराञ्यम् , अन्तःपुरचिन्ता, 

राजपुत्ररक्षा; उपायादयश्चं २३३।१-२२५७।६७ 

रामः 

दशरथपुत्रः, ताडकान्तक्त् , सीतापतिः, कैकेवीवचनतो 
वनं जगाम, प्रयाग-मरद्राज-चित्रकूटादि दलनम् , 
रावणेन सीताऽपद्यता; अस्या अन्वेषणं, घुग्रीवेण सह मेत्री, 
वालिवधः; समुद्र बन्धनं, रावणवधः, अयोध्याप्रलागमनं) 
स्वपुत्रौ कुशक्वी अभिष्रिच्य स्वस्थानं गतवान् ५।४-११।१३ 

--रामप्रतिमार्कणम् ४९।५ 

--पएनं प्रति पुष्करो राजधर्म प्रोवाच २१८।१ 
--रामप्रोक्ता नीतिः २३८।१ 

---दशरथपुत्रौ रावणान्तकरः, वाल्मीकिरस्यं चरितं चकार २७६३।६२-२५ 

रामः 

--परश्युराम-प्रतिमाटक्षणम् ५९।५ 

रामायणम् 
--वाल्मीक्रये नास्देनोदितम् ५।१; ११।१४ 

रावणः 

--अनेन सीताऽप्हूता, रामः समुद्रबन्धनं कृखा लङ्कामागतः, 
रावणं हताश्च ७|११-१०।२६ 

` --अस्य माता कैकसी विश्रवसः पत्नी) अस्य भगिनी 
चपणला, पुत्रर्चेन्द्जत् ११।२-५ 



८२ अग्तिपुरण- 

राशिः. 
--मेषादिद्रादशराशि-संस्थानि सूयनामानि 
--राशिबख्षिवरणम् 

राहुचक्रम् 
--युद्जयाणंवोयो योगविक्ञिषः 

रीतिः 
--पाश्चाल्यादि-चतुर्विधा, बृत्तिविवरणं च 

सविमण्णर ˆ 
--ङष्णपत्नी 
--अस्याः पुत्रः प्र्युम्नः 

रद्र 

--पुरभिजाता रद्रा एकादश्च 
-- बरह्मणो रुद्रजन्म, अस्य अष्टौ स्पाणि 
-पशाज् सद्रविधानम् ; विषन्याधिनाशक्रत् 

शद्रगान्तिः 
--दयं शिवशान्तिः 

सद्रसार्वाणमन्वन्तरम् 
--मन्न्तरीय-देवर्षि-मनु-पुघ्रादि विवरणम् 

खव्राक्षः 

--एतद्धारणम् 

रूपकम् 
--नारक-प्रकरणादि-निरूपणम् 

रेणुका 
-जमदग्निपत्नी; परष्यरामोऽस्याः पुत्रः 

रेवतमन्वन्तरम् 
*मन्वन्तरीय-दवेर्षि-मनुपुत्रादिबिवरणम् , 

१.१।५.--8 

१२७१२१९ 

९२३।१०-२२ 

२४०।१-११ 

१२।३१ 

१२।३६ 

९१८।४२१-४५ 

२०।२०-२१ 

२९६।१-२९१ 

२ २४।९-३२ 

९४.०।१७-१८ 

२२५। १-७ . 

२२८।१-२७ 

४।१२-११ 

१५०६ 



विषयानुक्रमणी ८३ 

रोगः [ द्र ° भायुर्वेद-चिकित्सान्याध्यादयः ] 
--सिद्धोषधानि योगहराणि, रसादिलक्षणं च २७९।१-२८१।३३ 

--ग्रहरोगादिनाश्का सन्ताः ३०६।१-२२ 
--पापरागनाशको मन्तः ३१६।३ 

रोहिणो 
--वसुदेवपत्नी, बलमद्रजननी, देवक्या जठरतो बलः 

अस्या गभं संक्रामितः १२।५-द६ 

रौच्यमन्वन्तरम् 
--मन्वन्तरीय-देवर्षि-मनुपुत्रादि-विषरणम् १५०।१८-१९ 

छकारः 

--लकारेषु तिङन्तपदो दाहरणानि ३५८।१-३० 

क्षणा 

--अस्या विवरणम् ३४५।१०-१२ 

टछकष्पणः 

--दशरथपुतः, ऊर्मिखापतिः, रामेण सहं वनं गतगन् , - 

लद्भायुदधे रामसहायकः, रामेण सह स्वधाम गतः - ५।५-११।१३ 
---एनं प्रति रामो नीति प्रोवाच २२३८१ 

--अयमिन्द्रजितं हतवान् रामोक्तनीव्या २४२।७३ 

लक्ष्मीः 
--दुवांससः श्चापेन देवा निःशरीका अभवन् ; क्षीराभ्विमथनतो 

अस्या आविर्भावः, इयं हरिं रितवती च ` ३।१-१० 
--अस्याः प्रतिष्ठा ६२।१-१३ 
--ठचमी नारायणं त्यक्त्वा चन्द्रं सिषेवे, सोऽप्येनां । 

कामयामास २७४] २-६ 
--अस्याः पजा २०८।१-१८ 

लगुडम् 
--अस्य कर्माणि २५२।१५ 

लदा 
हनुमता लङ्का दृष्टा; सीता च िंशपातले ९।३-७ 



<४ अग्निपुराण- 

ल्स्बा . 

--घमपतनी, अस्या अपरं घोषः 

रखलिता 

--विदभराजदुहिता, दीपदानेनास्याः सौभाग्यं जातम् 
खवः 

--रामपुत्ः, राज्येऽस्यामिवेक्रः कृतो रामेण 

लाटी 
--रीतिविडेषः; अस्याः स्वरूपम् 

लिङ्गम् 

२०।१-१९ 

१ ९।१,९१९ 

२३४०४ 

--क्षीरान्धिमन्थनकले हरिमायया शिवो मोहितः, अस्य वीर्य 
यत्र यत्र स्वलितं तत्र तत्र लिङ्गक्चेत्रममवत् 

लिङ्गलक्षणं पिण्डिकासहितं लिङ्खं च 
-लिङ्गमान टिङ्रक्षेणं च 
--ल्ङ्गप्रतिष्ठा प्रतिष्ठाक्रालश्च 

लिङ्खम् [ शब्दशास्नीयम् ] 
--पुंलिङ्गशब्दरूगणि 
--स्रीटिङ्धशब्दरूपाणि 
--नपुंमकलिङ्गशब्द-रूपाणि 
सामान्यानि नामलिङ्धानि 

लिद्धुपुराणम् | 
--एतत्परिग्राणमेतदानफलं च 

लेखकः 

- अस्य स्वरूपम् 

लोकः 
--लोक-संस्थ नम् ; प्रथ्वीरव्यादिस्थितिः 

महरादिन-खोकाश्च 

लोकपालः 
--रोकपालप्रतिमाल्क्षणम् 

२।१८-२० 

५२।१-२३ 
५४।१--४८ 

९५।१--६१ 

२५.१।२९-७३ 

२५२।१-१३ 

२५२।१-९ 

२६७।१-२८ 

९७ २।१४.१५ 

२२०५ 

१२०।५-१२ 

५१।१६ 
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लोकालोकः 
--ससद्वीपपरस्थः पवतः, तमखावतोऽयम् ११९।२७-२८ 

लोपामुद्रा 
--अस्याः पूज ( अस्मिन्न्यायेऽगस्त्यपूजापि } २०६।१४ 

रोमपादः. 
--अङ्गराजायास्मै पारकाप्यो गजायुवेदं 

प्रोवाच २८६।२४; २८७।१; २९२।४४ 

लोहदेत्यः. 
--हरिकवकोऽस्य वधः २४५।९१४-२१ 
वः 

--अनिरुडपुत्रः, माकण्डेयकपया सवंबित् १२।५४. 
--याद्वस्यास्य राज्याभिषेकः १५।४ 

वज्रम् 

--अस्य कर्माणि २५.२।१६ 

वनम् | 
---मेरपवेतस्थानि चे्रथादीनि वनानि १०८।१५. 
-बमनासिनां वानप्रस्थानां धमः १६०।१- 

पुष्मान् 
->शाल्मलद्रीपेश्वरः,) अस्य पुत्राश्च ( १०७।४ अपि द्र } ११९७-८ 

वरचक्रम् 
| 

--युद्धजयाणवीयो योगविद्येषः १३१।८-१२ 

वराहः 
अवतारः; हिरण्याक्लहन्ता ४।१-३ 
--मूव्रयादप्रतिमालक्षणम् ४९।२--२ 
--केतुमालवपे ऽयं तिष्ठति १०८।२९ 
--त्रतीयः देवासुरंम्रामः, अयं हिरण्याक्षं हतवान्, 

भुवमुउजदहार च २७६।१२; २७६।१५. 

वराहपुराणम् [ = वाराहु° ¦ 
एलन प्ररिमाणमेतद्ष्ानफरं च २७२।१६-१७ 



८६ अग्तिपुराण- 

वरुणः 

--त्ररुणोक्तं धमं पुष्करः परञ्चुरामाय उक्तवान् १५.१।१ 

वगः 
--स्वगं-पाताल-अव्ययादिवगैः शब्दाथकथनम् 
( अमरकोशवत् ) ३६०।१-२६७।२८ 

वणं; 
--द्रादशमासानुषारिणः सू्॑वर्णाः ५१।७-८ 
--छन्दःसबन्धी ३३०।२१-२२ 

वणः 
--वर्गोपित्यादि-विंवरणम् ३३६।१-२२ 

--प्रत्याहार-रीतियुक्ता वर्णाः २४९।२-७ 

वेणः [ द्र° धमे-आश्रम-सदाचारादयः | 
--चाुवंण्यंधमंः, वरणैतरधमंश्च १५१।२-१८ 

वषम 

--जम्बद्रीपगतवष्र-नामानि, तेषां स्वभावश्च १०७।५--१० 
--जम्बूद्रीपगतानि वर्षाणि, तेषां वणनं च १०८।२-३२ 
---भारतवप्रगतनद्यादिविवरणम् ११८।१-८ 
--प्टक्तादिसतद्रीपगतानि वषांणि ११९।१-२४ 

वरषपवंतः 
--जम्बृद्रीपगताः ( ्स्नोऽध्यायो द्र ) १०८।५-६ 

वषत्रतम् 

, --संक्रान्तिव्रतादिवषन्रतानां विवरणम् १९९।६-११ 

वशोकरणम् 
--वस्यादियीगाः १४० १-१७ 
--एलत्परो मन्त्रः, वशीकरणक्रिया च २०२१-१६ 
--वशीकरणमन्त्र-कथनम् ३ १५।११-१३ 
--योषिदादि-वशीकारयोगः २ १६।४-५ 

वश 

--सूयंसोमवंशौ ८ अन्ये अवान्तरवंश्चाश्च 
यथास्थानं द° ) २७२३।१-२५७८।४१ 



बिषयानुक्रमणौ 

वसिष्ठ; 
--अयं व्यासाय ब्रह्मसारमव्रवीत्, वसिष्ठश्च 

अग्नितो ब्रह्मविद्या विद्यासारं च प्राप्तवान् 
--द्ञ्चर्थः वसिष्ठादीन् रामामिषेकविषयेऽपच्छत् 
--ऊजांपतिः, अनयोरपत्यम् 
--गायन्या योगमाक्रवान् वसिष्ठः शंकरात् ; वसिष्टकृता 

शिवस्ठ॒तिश्च 
--अस्य वाक्यात् सुद्युम्नः प्रतिष्ठानमवाप 

वृसुः 
--दक्षकन्या, धर्मपत्नी, अस्या वसवः पुत्राः 
--अष्टौ वसवः, तेषामपत्यानि 

वसुः 
--पति मारौचकश्यपं त्यक्त्वा चन्द्रं सिषेवे, सोऽप्येनां 

कामयामास 

वसुदेवः 
--अस्य पल्यौ देवकौरोिण्यो, अयं कंसभयात् कृष्णं 

यशो दाशयनेऽनयत् < 
--वसुदेषपल्यः देव कौ-शरुतदेवी-मिघदेभ्यादयः 
, उग्रसेनस्य नव पुताः 

वाक् 
--वाकपारष्यं द्ण्ड्यकमान्तराणि च 

वाकोवाक्यम् 
--शब्दालंकार्-विशेषः, अस्य स्वरूपम् 

वागीश्वरी 
--अस्याः पूजा 

वाड मयम् 
--ध्वनिवणाः पदं वाक्यभित्येतद् वाङ्मयम् 

वाजसनेयकः 
-- वेद विशेषः, करौ अस्य पञ्च दश शाखा एव स्थास्यन्ति 

८ द्र° यजुवद; ) । ° 

८५७. 

१।७-१३ 

१।२-६ 

२ ०| १५. 

२१७।१-१३ 

२७३।९ 

१८।२२ 

१८।२५--४१ 

२७४२-६ 

१ २।४-७ 

२७५।३१-३२ 

२५८।१-८३ 

२४२।६२-३६ 

३१९।१-११ 

२२७।१ 

१६९।५-> 



<८ अभ्िपुराणं- 

वातप्रस्थः, 

--एनद्धमंः १६०।१-५ 

वापोप्रतिष्ठा 
--वरूपतडागप्रतिष्ठाच &४। १४४ 

वामनः 

अवतार) अदितिजातः, बलियज्ञे आगमनम् , 
परदत्रधपरिमितस्थानयाच्जा, बलि सुतले<स्थापयच्च ४।५--११ 

--वामनप्रतिमालक्षणम् ४९।५ 
--द्वितीन्न शेवासुररणे वामनो बलि छट्यितवा 

महेन्द्राय राच्यं ददौ २७६।१०; २७६।१४ 

वामनपुराणम् 
--एतत्परिमाणमेगद्दानफरं च २७२।१८-१९ 

वायत्रीयम् = वायुपुराणम् द्र 
वायुः 

--वायु्कतवर्ोच्चारणम् ३ ३६।४-५ 
---प्राणायाम-सव्द्धश्रायुषववरणम् २३७२।६-१९ 

वायुपुराणन् = वायत्रीयम् द्र° 
-- < तत्पारम।णमेतद् दान-फरं च २७२।४-५ 

वारव्रतम् | 
 --षरषु अनुष्ठेधानि नतानि १९५।१-५ 

वाराणसी 
--अस्या माह ्म्धिम् ११२।१-७ 

वाराहम् = वाराहपुराणम् द्र 
वारुणी 

--ममृद्रमन्थने जाता ३।९ 
वाल्मीकिः 

--नारदेन वाल्मीकये रामायणं प्रोक्तं पुरा ५।१ 
--आदौ नारदाद् वाल्मीकिः रामायणं श्रुतवान् ११।१४ 
--म्ारद्-प्रेरमयायं रामचरितं चकार २७३।३५. 



विंषयासुक्रमेणी 

वासुकिः 
--कदरुनातः 
--वरासुक्यादिभिरमृतमन्थनं इतम् 

वासुदेवः [ = कृष्णः ] 
--वामुदेवमन््रः, संकषणमन्वादिमिः सह 

वास्तुः [ द्र प्रासाद-प्रतिष्ठा-पूजादयः 
--व,स्तुमण्डल-देवतास्थापनाष्द् 

--वास्तुपूजा, शिलाविन्धाकस्ष-विधिश्च 
--गहध्रष्थिदब्द्धये बास्ुपूजा, नगरादिक- 

वास्तु च 
वास्तुलक्ष्म 

विग्रहः 

१९१६ 

२७६।१६ 

२५।९-५० 

४०।९- २९ 

९२।१-९४।१७ 

॥ म 

९०५ १--१०६।२४ 

२४७।१-२१ 

---पराडगुणयविशयेषस्थास्य विवरणम् २३४१८, २१-२३, २४०]१४-२६ 
विचिच्रवीयंः 

--कुरुवंशीयो नृप; अस्य दवे मायं, यद्तमरोगम्रस्तोऽयं मृतः १२।४-७ 

विदुरः 
--दुतरूपी कृष्णोऽनेनार्चितः 
--अयं वनजेना्िना दग्धः 

विद्या 
--विद्यासारमग्निपुराणम्, परपरमेदो विद्यायाः 
--विद्ाषंधानं विद्यासंखोधनम्; प्राचीनकछा च 
--विद्यासन्धानं शान्तिश्च 
--युद्धलयार्णवीया विद्याः चक्रादिगताः . 
--त्रेटोक्यविजया विद्या 
--संग्राम्रिजय्विद्या 

महामारी विद्या 
--चतुदशविद्यानामानि 
---ग्ौमती विद्या 
त्वरिता विद्या ( स्रितामन््रादिमिः सह् ) 
-~परापर विद्ये 

[१ 

९२।२३ 

१५।२ 

१।१२-१८ 

८६ १--२२ 
८७ १-२७ 

१२९४।१-१३३।४८ 

१२३४] १-१५ 

१२५१-७ 

९२७।१-२१ 

२१९।५८-६० 

२९२।१३ 

२१०।१-३१२१।२५ 

२८२।१-४ 



९2 अमिपुराण- 

विद्याधर, 
--विद्याधरःप्रतिमारक्चणम् 

विचयुत् 
--बहुपुत्रस्यापत्यानि विद्युतः 

विद्वेषः 
--बिद्धेषक्रिया 

विनता 
--अस्या अरुणगरडो पुत्रौ 

विनताश्व 
--सुचुम्न पुत्र, जस्य पश्चिमा दिक् 

विनायकः 
--विनायकोपस्टनां स्नानम् 
--अस्य पुजा 

विनियोगः 
--चतुवें दीयमन्त्रसुक्तानुबाकादि षिनियोगः 
--विनियोगविवरणम्, विनियोगज्ञाचरणं च 

विप्रचित्तिः 
--सिष्टिकापतिः, राटुपरभृतयः सेँहिकेयाः 

विभक्तिः 
--प्रतिकारकं विभक्छिनिर्देशः 
--शन्दछालीय-युन्विभक्तिविवरणम् 
--विभ्थसमन्वितानां कारकाणां विवेचनम् 
--तिङ्विभक्तिषिद्धरूपाणि 

विभावः 
--रससम्बद्धः, सम्बद्ध विषयाश्च 

विभीषणः 
-कैकसीगभंजो धर्मिष्ठः 

"रावणेन तिरस्कृतोऽयं र्म चरणं गतः, रामश्च एनं 
- . ङ्काराभ्येऽम्यषेचयत् 

५.९१।१८ 

१९।४ 

२१५१४ 

१९।१५-१६ 

२७३।८ 

२६६।१-२० 
३१२३।१-६ 

२५९।१-२६२।२१ 

२६२।२१.२५ 

९९६ 

३५.१।२२-२८ 

२५.१।१-२५३।९ 

२५,४।१--२६ 

२५.८।१-३० 

२ ३९।२५--५४ 

९।२९-३० 

१९।२-४ 



विषयालुक्रमणी 

विराटः 
विराटनगरे युधिष्ठिरादीनां वासः; अभिमन्यवेऽयं 

स्वघुतां ददौ 

विवादः; [ द्र° व्यवहारः | 
--सीमाविवादादिनिणेयः 

विवाहः 
--विशेषतोऽस्य विवरणम् आधरमधमप्रसन्धे 

विशालः 
--राजयुक्र, अनेन गयायां पिण्डदानं कृतम्) ततश्च 

पुत्रकामोऽस्य समजनि 

विशोकट्रादशी 
--व्रतविशेषः 

विश्चवाः 
--अस्य पत्नी कैकसी, कैकसीतो रावण-कुम्भकर्णादीनां 

जन्म 

विश्वकर्मा 
-- प्रमासवमुतोऽस्य जन्म, अयं निदश्चवाधकिः 

विश्वा 
--धमपत्नी) विश्वदेवा अस्याः पुत्राः 

विश्वामित्रः 
--अनेन दश्चरथपुत्रो रामः प्रार्थितो यज्ञविन्नविनाश्चाय, 

रामेण च यज्चहन्तारो राश्चसा नाशिताः 

विषम् 
+ ५ ॥५ 

--ख्पविषम् , विषरोगाः सपटठक्षणानि च॑ 
--सपविषं, सपं दंशनचिकित्सा च 
--विषव्याधिनाशकृत् पञ्चाङ्जरुद्रविधानं च 

--विषहन्मन्त्रौषधम् 
---गोनसादि चिकित्छा विषहृत् 

` --ग्रहव्याधिविषादिनाक्चका मन्त्राः 
--विषनाद्यकमन्त्राः, कस्षीकरणादिमन्नाश्च 

९.१ 

१३।२२-२५. 

२७१२।१-०२ 

१५४।१-१९ 

॥ । 

२१५।५.४--२९ 

१८८।१. 

९१।२-५ 

१८।४०-४१ 

१८।३२ 

५।६-९ 

२९४।१--४१ 

२९५।१-२६ 

२९६।१-२१ 

२९७।१-१२ 
२९८।१- २४ 

२०६।१-२२ 

२९६।१.-६ 



९२. अननिप्रुराणे- -` 

विषमवृत्तम् 
--छन्वःन॑बद्धम् , अस्य विवरणम्  ३३२।१-१० 

विषव्याधिः [ द्र° विम् | 
--कुष्टोत्पादन-क्रियाविद्येषः ०२९५।१६ 

विष्चि राहु | 
--युद्धजयाणवीयः क्रियाविशेष १४२।१४-१८ 

विष्णुः [० ब्रत-पूजा-प्रतिष्ठादयः, हर्यादिपर्यायशब्दाश्च प्रयुक्ताः] 
--परापरविद्यामयः १।१५-१८ 

--क्षीराडिग्िमन्थन त्रिय आवि्मांवः, सा विष्णै 
वरयामास, अमृतां देवसुरणुद्धं, हरिमायया 
शिवो मोहूतश्च २।१-२३ 

~-अयं ब्रह्म, एतत्-कृतः व॑; १७।१-१७ 
-धुत्राय वरप्रदान कतं विष्णुना १८।२- 
--चनद्रादीना वर-स्व्र-सास्ये स्थापनं कतमनेन १९।२२-२९ 

्रिष्णुपूजा ( एकमूत्यच नं नवज्यूहाचनं च ) २३।१-२३ 
-छुण्डनिमाणाद्यग्निकायगता विष्णुपूजा २४।१--५८ 
-पतत्सम्बन्वि-पविच्ारोपणम् २ ३। १--२७।१४ 

-तरिष्णुपविन्रारोपणविधिः ( द° पवित्रारोपण 
विधिश्च ) २६।१-२३ 

-केशवादिचतुर्विर्तिमृर्षिस्तोत्रम् ४८।१--१४५. 
-एतदधिवासः ५९।१.५.८ 
--जम्बद्रीपन्वपंघरु हयग्री वादिखूपेः स्थितः १०८।२९--३० 
-पवतविरेषे श्रीरूपिण्या गोरयास्तपश्चरणम् ; विष्णुवाक्यत 

श्रीपवतेति नाम ११३।३-४ 
-म्ाश्ुराथ वरो दत्तो विष्णुना, विष्णोगंदाधरमर्विः . छ 
मत्रायाम् १२४ ९--२५. 
-ग्रदनामाञयुरो विष्णुना हतः) ततश्च गदाधरेति माम ११५४२९२७ 
-ुबमकोशान्ते विष्णुमहिमा १ २०।९८--४१ 

स्वन्तरेषु विष्णोरवतारा मानसादथः १५०। ९-०-११ 
-अखण्डद्रादशीव्रते विष्णुपूजा १९०।१-६ 
“अनन्तचवु द॑शां विष्णुपूजा १९२१७१० 



विषयासुक्रमणी 

-न्षत्र-पुरुष-विष्णुपूजा 

-विष्णुकलूको लोहदैत्यवघः 

-विद्यास्प्ी विष्णुः; स चनि एराणलपः, अग्नि- 
प्राणगीतश्व 

विष्णुरेव बसुदेवदेवकीपुत्ररूपी कृष्णः; कृष्णस्य 
प्यः, पुत्रादयश्च 

दादश देवासुर््रामाः, एषु विष्णुकर्माणि 
--पचपञ्याशद् विष्णुनामानि, तस्स्थानानि, 

विष्णुमहिमा च 
-नैमिश्षिक-प्र्यकके विष्णुः 
--भ्यानकःलीना विष्णुचिन्ता 
--धारणाविषयो विष्णुः 

विष्णुपञ्जरम् 
कव चमिति प्रतिभाति 

विष्णुपुराणम् [ = वैष्णवपुराणम् ] 
--एतस्परिमाणमेतदृच्मनफलं च 

विष्णुयशाः 
--अस्य पुत्रः कल्कौ 

विष्पुत्रतम् 
--पौप्चक्ठे इदमनुषठेयम् 

ृक्षः 
--स्थावरस्निरूपो सुख्यसग श्चवुथ॑; ( उद्धित् 

खष्टिरियम् , 

---व॒त्तप्रतिष्ठा 

--वक्चायुवंदः 

` वृत्ति, 
` ---चुधां भारत्यादयः 
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९४ अन्िपुराण- 

वृत्रः , 
--नवमे देवासुररणे इषो इतो विष्णुना २७६।१२;२७६।२१ 

वृन्दावनम् 
-- इन्दावनगतः कृष्णः कालियं जितवान् , गोवन- 

धारणादिकमागि च कृतवान् १२।१८-२२ 
वृषत्रतम् 
--एतदनुष्टानम् 

१९४।२ 

--अङग्ो उपः, युनिमिदंतः ~ १८।११-१२ 
वेतालः 
-वेतालप्रतिमालक्चणम् 

५१।९८ 
वेदः 

--बरहवेदगरहरारं हय्रीव दानवं मत्स्यरूपी विष्णुरववीत् २।१६-१७ 
कलियुगान्ते वाजसेनयको वेदो दशपञ्चयाखामथो 

भविष्यति 
१६।५--६ -्रहमकतकं ्रूगादिसर्जनम् १७।१३ --वेदस्य चतुर्धां विभागः १५०।२३-३० --वेदर्मृतिचिद्धो धमः, वैदिकयज्ञादयश्च १९६६।१-१७ 

--वेदशाखाविभागः, शाखापरिमाणं च २७१।१-१० 
वेदविद् 
-अस्य मतम् अन्त्र विषयकम् २७०।१४-१५ 

वेदविधानम् 
चवे दविधानम् पुष्करोक्तम् २५९।१-२६२।२५ 

वेदाङ्गम् 
-षड वेदाङ्गनामानि १।१५-१६ 

वेदान्तः 
वेदान्तेषु एकं चैतन्यम् , तस्य सज आनन्दो 

व्यज्यते 
३३९।१-२ +विद्याविक्ेषः 

३८३।४ 



विषयानुक्रमणी ९५ 

वैकारिकः 
--अयं तृतीयः सगं एेन्द्रियकः 

वैकृतः सर्गैः 
पञ्चानां वैकतसगांणां कथनम् 

वैद्यकम् [ द्र° आयुर्वेदः ] 
--अपरविद्याविशेषः 

वैरम् 
--विग्रहान्तगतवैरविवरणम् 

वैवस्वतमनुः | 
-- मत्स्यरूपिणा विष्टनायं नैमित्तिकल्यकाटेऽतीतकल्पन्ते 

रक्षितः, मत्स्यपुराणं चायं मत्स्यतः श्चुभ्राव 
--अस्य अपत्यानि 

वैवस्वतमन्वन्तरम् 
--मन्वन्तरीयदेवर्षिमनुपुत्रादीनां विवरणम् १५०।८-११ 

वैशम्पायनः 
--यजुवं दतरशालाकूत् › अयं भ्यासचिष्यः १५०।२७ 

वैश्वदेवः | 
--एतद्विवरणम् २६४।२२-२९ 

वैष्णवपुराणम् = विष्णुपुराणम् द्र° | 
व्यभिचारिभावः 

` --रखविवरणे स्थायिव्यभिचा्यांदिभावविवरणम् ; 
संबद्ध विषयाश्च ३३९।१२-२४ 

व्यवहारः 
--नयानयविवेकदः, चतुष्पात् चतुःस्थानः, चवुःखाषनः 
( दिव्यप्रमाणसाच्य-दायविभाग-सीमाविबाद- 

वाक्पादष्यादिमिः सह ) २५३।१-२५८।८३ 

२०।२ 

२०।२-५. 

६1१७ 

२४०।१९-२९ 

२।१- १६ 

२७२।१--७ 

` - व्यतुनम् 

=-राजधमगत-व्यसद्रविवरणम् २४१।२६-३५ 



९६ अमिपुराण- 

व्याकरणम् 
--स्कन्देन कात्यायनाय उक्तम् ; प्रत्याहारसन्धि- 

सुब विभक्तिसिद्धरूप-कारक-समासतद्धित-उणादि- 

. तिङविभक्छिसिद्धरूप कत्सिद्धरूपाणि विषरतानि २४९।१-२५९।८ 

व्याधिः [ द्र° आयुर्वद-चिक्िस्से | 
--रोगहराणि ओ्रधानि, रसादिलक्षणं च 
( रोगविवरणं यथास्थानं द्र ) २८०।१-२८१।३१६ 

व्पासः, ॥ 

--व्यास;.शरुकादीन् विश्रासारमव्रवीत् १।६--७ 

--अग्विकाया धृतिर, यम्बालिकरायां पाण्डुश्च भ्यासतो 
जज्ञाते १३।७-८ 

-बेदशाखाकारः, मृटपुराणव्रक्छा च २७७।१०-११ 

व्याहतिः 
--व्याहुतिदेवाः २१५२६३८ 

वयूहः =, 
--नवब्यूहाचनम् २३।२०-२३; २०१।१-१६ 

वदुः 
--सेनासञ्नारूपा व्यूहाः, रणदीक्षा च २३६।१-६६ 

व्रतम् [ देव-देवीनामान्यपि द्र ° ] 
--व्रतव्रिष्रयकाः सामान्यनियमः>, ( व्रतपरिभाषा ) १७५।१-६२ 
--व्रतदानसमुरचयः ( ब्रतदानमहिमा ) २०८।१-१२ 

-दतनामानि [ पुराणक्रमतः | 
प्रतिपद्व्रतानि ( धन्य्रत-शिखिव्रतादीनि ) १७६।१-७ 
द्वितीयाव्रतानि ( अशरल्यशयन-कान्तिव्रनादीनि } १७७ १-२० 
--रतीव्ाच्तानि ( गौरीव्रतात्मवरतीया दीनि ) १७८।१-२८ 
चतुर्थीव्रतानि } गणपूजान्तादीनि ) १७९।१-६ 
--च्भीत्रतानि ( वासुक्रिप्रजादीनि } १८०।१-३ 
षष्ठीव्रतानि { स्कन्दष्ष्ठीप्यादीनि ) १८१।१-२ 
~समी्तानि ( सूय॑पूजादीनि ) १८२१-४ 



७ विषयालुक्रमणी | 

अष्टमीव्रतानि ( कृष्णाष्टमी-ुधाष्टमीत्यादीनि ) 
--नवमीनतानि ( गौरीनवमीत्यादीनि } 
--दशमीबतम् 
--एकादशीन्रतानि 

--दादशीबतानि ( मदनद्वादशी-मीमद्वादशी- 
त्यादीनि ) 

-तरयोदशीन्रतानि ( कामत्रयोदशीत्यादीनि ) 
--चठ दशीत्रतानि ( अनन्तचतुदंशी-शिवचतुद॑शी 

` स्यादीनि ) 
--पूर्णिमा्तानि ( अशोकपूर्णिमादीनि ) 
--अमावस्या्तानि ( साविन्यमावास्या ) 
--बरारतानि ( आदित्यवारादीनि सप्त ) 
--नक्त्रत्रतानि ( नक्ष्रपुरुष-अनन्तव्रतादीनि ) 
दिवसव्रतानि ( षेनुत्रतादीनि ) 
मासव्रतानि ( चठर्मास्यादीनि ) 
-ऋरुतुत्रतानि 
--वषंव्रतानि 
--दीपदानव्रतम् 
--मासोवासव्रतम् 
-भीष्मपञ्चकनरतम् 
-कोमद्रतम् 

शकटः 

--कृष्णपा दक्षेपात् शकटः परिवर्वितः 

शकुनम् 
--युदसम्बन्धीनि शकुनानि 

शकुनिः 
-- यूते शकुनिना युधिष्ठिरः पराजितः 

 शङन्तरा 
--र्अस्याः पुत्रौ भरता यतो भारतजनाः 
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९.८ अभरिपुराण- 

. शक्तिः 
--परमाव-उत्साह-मन्तररूपा , 
-द्वादश्चमासानुखारिण्यः सूयश्च्यः ११।८-९ 

शक्रः [ = इन्द्रः | 
-- कृष्णेन शक्रोत्छवं परित्यज्य गोत्रयज्ञः कारितः; 

पुनश्च द्टेन तेन शक्रोत्सवः कारितः १२।२०-२२ 

शची 
इन्द्रपत्नी, इन्द्रेण सहास्याः पूजा २६८।३-१३ 

शत्व द्धः“ 

--अचराश्रमपदे भार्यायोगात् पाण्डुमृतः १३।९ 

शत्रुघ्नः 
--दशरथ-पुमित्रा-युत्रः, अस्य पलनी श्रुतकीर्तिः ५।५-१३ 

शनिचक्रम् 
--युद्जयाणंौयो योगविरोषः १२३८; ९४२।६-१० 

शन्तनुः 

--कुस्वंशीयो राजा, गङ्खा-सलयवत्यो च पल्यौ, 
भीष्मादयश्च सुता! १३।४-५. 

शपथः 

--दिव्यप्रमाणप्रसङ्खे शपथादिविवरणम् २५५।१-५० 

शब्दः ५ 

-गुणविवेचनम् शब्दाभितः कान्यगुणः ३४६।४-१० 
--स्वरादिशन्दाः, तेषामर्थाश्च ३६०।१-३६७।२८ 
--शन्दशासरं = व्याकरणं २४९।१-२५९।८ 

--शन्दोच्चारणम् ( शिक्लाश्चास्नीयम् ) ३३६।१-२२ 
--शन्दाङ्काराणामनुप्रासादीनां विवरणम् २४२।१८-३४३।६१५ 

शब्दाथौ 
--शषन्दाथांलङ्कारबिवेचनम् २४५ १-१८ 
-कान्यसंबदाः शम्दाथगुणाः घट् › एतदूषविवेचनम्  ३४६।१८-२५ 



विषयाटुक्रमणी 

शम्बरः 
--प्रचुम्नेनायं हतः 

शरीरम् [ ्र० देहः ] 
-सातनाशरीरम् 
--दव्यादौ शरीराङ्ग-कमनिरूपणम् 
--शरीरावयवविवरणम् 

--आतिवाहिकशरीरम् 

शमिष्ठा 
--वृषपत्रकन्या, दु्यु-अनु-पूर-जननी 

शल्यः 

-कुरत्तेत्रणेऽयं दिनाधं युयुषे 

श्रम. [ द्र ° अस्त्रम् ] 
--शस्त्राचनपूवक-लडगादिशखराञ्च-प्योगः 

शाकद्वीप . 
--दुग्धसमुद्रवेष्टितोऽयम् , अस्य वर्षाणि नन्यादयश्च 
--भव्योऽस्याधिपतिः 

शाक्तः 

--याक्तादिमन््ाणां न्यासः 

शाखा 

--प्र्चदशशाखायुतो वाजसमेयको वेदः कलियुगान्ते 
भविष्यति 

--वेदशाखा-विभामः 

शान्तिः 
--प्रसादे देवतास्थापनम् ; एतस्सम्बदधा शान्तिश्च. 
--शान्तिशोधनं निर्वाण दीक्षायाम् । 
--उत्पातश्चान्तिः 
 --नीराजनास्या शान्तिः 
-- अद्वशान्तिः 
-गजयान्तिः 

९२ 

- ` १२।३६-४० 

२० ३।२३-५ 

२४१।१-२१ 

२७०।९-४द 

२७१।९-१० 

२७४।२२-२३ 

१३।१८ 

२५२१-३ 

११९।१८-२१ 
१५७४ 

१४५।१-२० 

१६१५-६ 

२७१।१-१० 

५५ 
४२६-१।२९ 

८७।१-२७ 
२६२।१-२३२ 

२६४८।१६-३१ ` 

२९०१-८ 
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१०० अमिपुराण- 

--गोशान्तिः २९२।१-४३ 

--अस्रशान्तिः २२१।३-१६ 

--पाद्युपतश्चान्तिः २२२।१-३ 

--शिवश्ान्तिः २२५१-२ 

शाम्भवः 

---शाम्भवादिमन्त्राणां न्यासः १४५। १-२० 

शाडभ्रामः 

--शाल्गराममूर्तीनां लक्षणानि ४६।१-१३ 
--शल्प्रामादिचकर्कपूना ५८७।१- १४ 

शालग्रामः 6 

--अन्र प्रियत्रतस्तपश्चचार १०५७८ 

--अत्र श्रुषमपुत्रेण भरतेन तपस्तसम् १०७।१२ 

मरतो तपश्चक्रे ३८०।१ 

शालिहोत्रः 
--अश्वलक्षण-चिकिस्सा-क्ता २८८।६६; २८९।१; २९२।४४ 

शात्मलद्रीपः 
-दरीपस्थपवंत-नदादिविवरणम् ११९।७-११ 
--अस्याधिपतिवपुष्मान् प्रियत्रतसुतः १०७।४ 

शावाशोचम् 
--प्रेत्चद्धिः सुतिकाश्चद्धिश्च १५७।१-४२ 

शाखम् 

--घमंशाल्रकार-नामानि (शाखरान्तरनामानि यथास्थानं द्र ०) १६२।१-२ 

शिक्षा 
--वणंसंख्या-वर्णोश्चारणादयश्च ३३९६।१-२२ 

रिखिव्रतम् 
 , -मरतिपदूत्रतान्तगतम् १७६६-७ 

शि 
` --शिखाविन्यासरक्षणा पादप्रतिष्ठा ५१।१-३७ 



बिषयानुक्रमणी १०१ 

--वास्वपूजा शिखाविन्यासविधिश्च ९२।१-९४।१७ 
- -प्रतिष्ठाङ्गमूतशिखन्यासविधिः ९२।१- ६१ 

शिवः [ व्रतपूजामन्त्रादयश्च, द° हराविपर्यायशब्दा 
भपि ष्यवहूताः ] 

--क्षीरान्धिमन्थनक ठे शिवकृतदहलाहल्पानम् २।८-९ 

समुद्रमन्थने स्रीरूपधारिणा हरिणा शिवो मोहितः 
यत्र यत्र शिववीय स्वदितं तत्र तच क्ेत्रमभवत् ।१७-२३ 

--कामः.रिवेनानङ्गः कृतः १२।३९ 

--उषानिरद्धविवाहप्रसङ्गे विष्णुशिवयोयुंद्धम् , 
ततश्च विष्णुः शिवायः पूजितः १२।४८-५३ 

शिवेन बाणाय वरौ दत्तः १९।९-१० 
--त्रह्मणो रुद्रस्य जन्म, तस्य अष्ट नामानि, स्द्रभायां 

दक्षकोपाद् देहं तत्याज; खा हिमवद्दुहिता जाता २०।२०-२२ 
-- शिवपूजा, हिवपूजाङ्गहोमविधिश्च ७४1१-७५।७१ 
--रिवपूजाप्रसंगे चण्डपूजा ७६।१-१५ 
--हरकोपजो भैरवः दमनकड्क्चो जातः ८०।१- 

` -शिवप्रतिष्ठाविधिः ९७।१-८९ 

शिवेन न मकमित्यविमुक्तमिति नाम वाराणस्याः ११२।२ 
--चठुदशीव्रतान्तगता शिवपूजा १९२।१-५ 

` --वसिष्टेन शिवः स्तुतः श्रीपवते २१७।१-१३ 
--शिवगायन्नी ३१८६-७ 

--दिवपूजना-सम्बद्र-शद्राक्चादि-कथनम् ३२७[१-१६ 
---शिवशान्तिविधानम् । २२४।१-८ 

शिवरातित्रतम् 
--्रतानुष्ानम् १९३।१-६ 

शिशा 
--अशोकवनिकाशिशपास्थरे सीतां हनूमान् द दशं ९।५-६ 

शिशुमारः 
--ुस्थोऽयं हरे स्पर्मिरयुच्यते, अस्य पुच्छे श्रुवः स्थितः १२०।२८-३१ 



१०२ अगनिपुण- 

. शिष्यः. [ दीक्षा भपि द्र | 
--रिष्यम्यो दीक्तादानम; दीक्षाविधिश्च २७।१-८१ 

_ शिष्यस्य अभिषेकः, अभिषिक्तस्य शिष्यस्य कतन्य च ९०।१-९९।१८ 

शीता 
नदी, भद्राश्ववषतः अग्रवं गता ०८।१९ 

शुक्लयजुर्वेदः [ द्र° वेदः 1 
---अस्य शाखाः २७ १।४.५ 

 शूपंणखा 
_- अस्याः न्स कर्णौ च लक्ष्मणोऽच्छिनत् ; इयं कङ्का 

, गत्वा रावणम्रऽपतत् ७।२-१२१ 

शृलम 
--यूलकर्मांणि २५२।८-९ 

श्पुद्धवेरपुरम् 
--अयोष्यां स्यक्त्वा रामोऽचागतः; रुष्टेन पूजितश्च ४।२३२-२३ 

शेषः 
--षद्रुनातः ९१९।१६ 

~ ---विष्णुः, पाताखान्तःस्थः) अयमनन्तः १२०।४ 

` शौचम् । 
` -असंस्कृतादि-शौचम् १५९।१-१४ 

शौचम्. 
| । --नियमविरेषः, अस्य स्वसूपम्, २३७२।९७-१८ 

.श्रव्रणद्रादशी | 
--व्रतव्रिरोषस्यास्यानुष्टानम् १८९।१.१५. 

श्रग्यकाव्यम् † 
-नायकप्रकरणादि-निरूपणम् २३८।१-२७ 

श्राद्धम् | 

-्गयाश्राद्धम् , गयायन्रादेयश्च ११५।१--१ १६।४२ 

--कात्यायन प्रोक्तः श्राद्धकल्यः २२९.०।१- ५ 

-भाद्वकल्पो सुक्तियक्तिप्रदः , १६३१-४ 



बिषयासुक्रमणी १०३ 

श्राद्धदेवः 
-- पनुः, विवस्वतः सुतः, अस्य मन्वन्तरम् १५.०।८-११ 

श्रावन्तः [ द्र० पाठसमीक्षा भूमिकायाम् | 
--युवनाश्वपु्र, एतन्नामानुसारेण श्रावन्तिका पुरी ` २७३।२० 

श्रावन्तिकापुरी 
---श्रावन्तन्रपनामानु्ारेणास्याः नाम २७६३।२० 

श्रीः [ = लक्ष्मीः ्र° | 

<, -मुगु-ष्वीति-नाताः विष्णुपत्नी २०।९ 

श्रीपवंतः 
--अत्र गौर्या तपश्वरितम्, नामकरणं च, एतन्माहास्म्यम् ११३।२-७ 

--वसिष्टेन शिवः स्वुतोऽत्र २१७।१३ 

श्रीसूक्तम् 
--प्रतिवेदीयम् ६२।१- 

श्रीस्तोत्रम् | 

--दन्द्रक्रकं स्तोचम् २३७।१-११ 

श्रुतकीति ५ 
-कुशभ्वजसखुता; शबुष्नपत्नी , ५।१२३-९४ 

श्रतिः [ = वेदोऽपि द्र° ] 
--आथवणक्नति-मतं षिद्याद्यविषयकम् - २।१ 

श्रेयः 
--प्रेयोनिरूपणम् आत्मज्ञानं च २३८२।२-३६ 

श्लोकः 1 
--धरुवविषयक उशनः श्लोकः १८।४-१ 

षट कर्माणि 
--उच्चाटनस्तम्भनादि कम १३८। ११४ 

षट्तिलद्रादशौ 
~~~ नतविश्येषः ' १८८।९-१* 



१०४ अग्निपूराण- 

षड्गर्भा 
--बादेवाद् देवक्यामेषां छुषेणादीनां जन्म, एनान् 

कंसो जघान 

षष्ठीत्रतम् 
--षष्श्चामनुष्टेयानि रतानि 

षल्छ्यन्दम् 

-पषट्यन्दद्यभाञ्चमवमनं युद्धजयाणंवीयम् 

बाड्गुण्यम् 
--पन्धिरदिद्रहादयः 
--सन्ध्यादिविवरणं; मण्डल-वेरादिविवरणं च 

संकरजातिः 
~-~अ स्या धमः 

संकषंणः 
--एतत्कृतसुष्टिः ( अस्मिन्नध्याये पाञ्चरात्रदष्टर्विषता 
--संकषणमन्नो वासुदेवादिमन्ताश्च 

संकल्पा 
--धमंपर्नी, संकल्पा अनयोरपत्यानि 

संक्रान्तिव्रतम् 
--एतद्विवरणम् 
--अष्टादशस्थाने पराधसंड्या 

सगरः 
„तृप, दवे पल्यो, अस्यापत्यानि 

संग्रामः 
--रणदीक्चाविवरणम् 
दादश देवासुरसंग्रामाः 

संग्मविजया 
--संग्रामविजयविद्या 
-रब्सपमविजयकारिणी पृजा 

२७५।४९-५० 

१८९१।१-२ 

१२९।१-१३ 

२३४।१६- २५ 

२४०।१-द२ 

१५.१।१०--९८ 

५९[\७ 

९५। १.५० 

१८।२४ 

१९९६-८ 

२६८] १६ 

२७२३।२६-२९ 

२२३६।१-६६ 

२७६।१०- २५ 

१ ३५।१--७ 
१४८।१-९ 



विषयासुक्रमणी 

सती 
--द्छकन्या, दश्चकोपाद् देहं तत्याज 

सत्यम् 

--भ्यमविशेषः, अस्य स्वरूपम् 
सत्यभामा 

--ङष्णपत्नी, पारिजातं समानीय कृष्णोऽस्या गृहे 
स्थापयामास 

सत्राजितः 
--निष्ननः; कृष्णः स्यमन्तकमणिमस्मै प्रादात्; 

ततः शतधन्वनायं हतः 

सदाचारः 

--वर्णाश्रमधमः ( ब्रत.सन्ध्या-पजा-होमादयस्तु 
यथास्थानं द्र ) 

सनकः 

--अस्य मतम् 

सनत्कुमारः 
यतिः; कृत्तिकातोऽस्य जन्म 

सन्तोषः 
--नियम विश्चेषः; अस्य स्वरूपम् 

सन्धिः 
"~-नारकादिपंबद्ाः सन्धयः पञ्च 

सन्धिः 
--स्वरादिनखन्ध्युदाहरणानि 

सन्धिः 
--षाड्गुण्यविशेषः „ अस्य स्वरूपम् 

सन्ध्या 

--स्नानविध्यन्तगंतो सन्ध्याविधिः 

--खन्श्याकमं ( जप़दिकथनेन सह } 

१९२५ 

२०।२२ 

२७२।७--८ 

१२।३२-३३ 

२७५४ ०४३ 

१५१।९-१७४।२४ 

२८२।१० 

१८।३९ 

२७२।१९ 

२२३८१२१ 

र 

२५.०।९--१३ 

२३४१८; २०; २४०।५.; ८-९ 

७२।२४--२.१ 

२९५१९४९ 



१८६ अग्निपुराण 

सन्नतिः 
--करतुपतनी, बारुखिल्या अनयोरपत्यानि 

सन्यासः 
> --यतिधमंविषर्णम् ( चतुर्था्रमिणो धमः ) 

सपिण्डीकरणम् 
--श्राद्गतकमविशेषस्यास्य विवरणम् 

 सप्मीव्रतम् 
--ससम्याम् अन्यानि व्रतानि 

सप्तरात्राणि 
पञ्चरात्राणि हयशीषांदीनि च तन्त्राणि 

संभापिद्रादशी 
--व्रतवि्ेषः पौषञ्चुक्टे 

सभा 

--समास्थापनं भवनादिस्थापनं च 

सभासद् 

: , --अस्य स्वरूपम् 

संभूतिः 
--मरीचिपनी, अनयोरपत्यम् 

समयदीक्षा 

. --खमयाचार-दीक्चाविधिः 

समवृत्तम् 

--छन्दःसंबद्धम् , यत्यादि-विवेचनं च 

समाधिः 
--वोयाङ्खविशेषस्यास्य त्रिवरणम् ८ योगविभूस्यादि- 

विवरणं च, ३७५७ अध्यायोऽपि द° ) 

समासः 

= -~~तस्पुरषादीनां षण्णां समासानां विवरणम् 

२०।१४ 

१६ शं १-२१ 

११७।३७-६६ 

१८ ९।१- 

२९।१-५. 

१८८।१४ 

६५।१-२३ 

२२०।५. 

| २०।११ 

८ १।९-९५ 

२२४२-० 

२७६।१-४४ 

२१५।१-२१९ 



पिषयालुक्रमणी 

समृदायप्रतिष्ठा 
--शिवादीनामियं प्रतिष्ठा, देवतासामान्यप्रतिष्टावत् 

समुद्रः 
--स्ी-पुरुष-छन्नणप्रवक्ता 

समुद्रः [ द्र° सागरोऽपि | 
--समुद्रोपरि सेदबन्धनम्, रामः ल्क विवेश च 

--सपद्रीपवेष्टकाः सप्त समुद्राः; द्वीपविवरणं च 
--अप्द्दसंबन्धः 

सम्पाति: 
-जटायुषौ भ्राता, अनेन सीताविषयिणी सूचना प्रदत्ता 

सरः 

-मेरपवंतस्थानि अर्णोदादीनि 

सर्गः 

-अन्यकमह दादिपूवकाण्डपुष्टिः मानसप्रजादिसुष्िश्च 
--प्राक्ृतवेकृतादयः सगः ( एतदनन्तरं भृग्वादि- 

कतुकसृष्ठिः ) 

, ~ स्वायंशुवसगः ( स्वायंुववंश्चीयप्रियन्रतसुतानां 
सप्तदवोपाधिपतित्वम्; आभ्रीघ्रसुतानां जम्बूद्रीप- 
वघांधिपतित्वं च ) 

सपं; - 
४५ ि ४५ दंशनं --सपलक्षणं, सपदंशनं च 

~ --स्पदंशनचि किस्सा 

सवंतोभद्रमण्डलम् 

-तल्नण-विघी, मन्त्रसाधनविधिः, संबद्ध विषयाश्च 

संवत्सरः 
 -संवत्रमयं चक्रम् 

--षटिसंवत्सरगत-य्ुगाश्चुमविवेचनम् 

१०७ 

६६।१-३२ 

[1 

`` २४३।१ 

~ न 

९।२१-२२ 

९९९।१- २४ 

१९१९।२५.--२९७ 

८ [१४.१७ 

९१०८।१५- १६ 

१७।१-१७ 

, २०।१-८ 

९०७।१-१९ 

6 १ २५, 
९९०१-४ 
२९५।१-२६ 

२९।१-३०।३६ 

१२०।२२- २४ 

१३९।१-.१३ 



१०८ अभ्चिपुराण- 

सवनः 

--अयं प्रियत्रतपुत्रः पुष्कराधिपतिः १०७।१ 
--पुष्करद्वीपेश्वरः, अस्य पुत्राश्च ११९।२२ 

संवादः 
--सूत-नैमिषेयर्षिङ्तः ८ साराखारविषयकः } १।२-३ 
--त्यास-सूतकृतः ( विद्याखारविषयकः ) १।६--७ 

--वरसिष्ट-व्यासङकृतः ( ब्रह्मसारविषयकः ) १।७ 
--अग्नि-वसिष्ठकृतः ( द्िविधब्रह्मविषयकः ) १।८ 
--नारदर्षङ्कतः( पूजादिविघयक्रः ) ९०।२३; २१।९८ 

--हयमरीव-ह्मकृतः ( देवप्रतिष्ठा-प्रासादनिमांणादि- 
संबद्धः } २९।१ 

--ईय-स्कन्दकृतः ( प्रतिष्ठादि विषयकः ) ७०।८ 
--ईैर्वरदेवी ङतः (युद्धजयाणवीयज्योतिः्ाल्ञादिखारविषयकः) १२५।१ 
-निदाघ-श्रूठरुवादः ( आस्मज्ञान विषयकः } ३८०।४६-६७ 

संश्रयः 
~"~उपायविश्येषः, अस्य विवररणम् 

( संबद्धविवरणं च )} २२४।१९-२५; २४०।३१-३२ 
संस्कारः 

--निर्वाणादि-दीक्षायु अष्टचत्वारिंशत् संस्काराः ३२।१-१३ 
--घमंशाख्नीया अष्टवत्वारित् संस्काराः १६६।९-१७ 

संस्कास्दीक्षा [ 8० दीक्षा ! 
--अस्या विधानम् ८२।१-र५ 

संस्कृतम् 
--देवादीनां संसृतम् ( काब्यनाटकविचारे ) २३७८ 

सहदेवः 
--माद्री-पण्डु-पुत्रः, महाभारतोक्तमस्य चरितम् 

महापथं मूतः १२।१०-१५।१२ 

सहायः 
राः सहायसम्पत्तिः ( सेनापति-प्रतीक्ारदुतादिस्वरूपः 

` ---दिकेचेनम् } २२०११२४ 



विषयालुक्रमणी १०९ 

साक्ष्यम् 

--साक्िलक्चण-कूटसाक्षि-लेख्यकम-सस्यपरीकचाश्च २५५।१-५० 

सागरः [ 7० समुद्रोऽपि ] 
-च्सागरकृतद्ारकास्थानप्ठावनम् १५।६ 

सात्वती 
--उत्तिविशेषः ( एतटृलच्तणपरकः इलोको नष्ट 

इति प्रतिभाति ) २४०।५ 

साधनम्. 

--मन्तरसाघनविधिः, मण्डलादिभिः पहं २९ १-५० 

साध्या 

--धमपत्नी, साभ्या अस्था अपत्यानि १८।३२ 

सान्दीपनिः 
--सान्दीपनितो राम-कृष्णयोः शाश्नाछ्रवि चयाराभः,) अस्य 

पुत्रस्यापदरणं पश्चजनकतृक, कृष्णेन पञ्चजनः 
पराजितः १२।२२-२४ 

सान्धिविग्रहिकः 

--अस्य स्वरूपम् २२०।३ 

साम 

--उपायविगेषस्यास्य विवरणम् २२६।६-११; २४१।४७-४९ 

सामवेदः 
अस्य विभागः जैमिनि-तदन्तेवासिभिश्च १५.०।२८-२९ 

--खामविधानम् ( सामवेदीयमन्न्ाणां विनियोगः } २६१।१-२४ 

--सामश्चाखा, सामगानविवरणं च २७१।६-८ 

सारथिः 
--अस्य स्वरूपम् २२०।४. 

` सार्वणिमन्वन्तरम्. 
--मन्वन्तरीय-देवर्धिमनुपुत्रादि-विवरणम् १५०।११-१३ 



११० अच्िपुराण- 

साविश्यमावस्या 
. --तरतविरोषः, एतदनुष्टानम् १९४।४-८ 

सिद्धमस्तरः 
--सिद्धायं्कं मन््रसिद्धिदम् २ २५।७-२३ 

सिद्धयोगः 
--व्याधिविमदका योगा आत्रेयभाषिताः २८५।१-७९ 

सिद्धकूपाणि 
---व्याकरणग्रक्रियातिद्धरूपाणि, समासादयश्च २५.१।२९-३५९।८ 

सिद्धिः 
--स॒द्रासिद्धिः) मुद्रारक्षणं च २६।१-७ 

--मन्त्रविद्या-मन्नसिडढथादयः - २९३।१-५१ 
--समाधिसिद्धिः योगजप्रज्ञा च; योगगतिः, 

मागविवरणं च ३६६।१-४४ 

सिद्धौषधम् [ द्र° आयुर्वेदः | 
--आयुबं दीयः सिद्धयोगसिद्धमन्नाश्न २७९।३-२८६।२४ 

सिनीवारी 
--इयं स्वपति त्यक्त्वा चन्द्रं कामयामास, सोऽप्येनां 

चकमे २७४।३-६ 

सिंहिका 
--दितिपुग्री) विप्रचित्तिपत्नी; राहूप्रभृत्तयः 

सिहिकाजाताः १९।६ 

सीता 
--जनककन्या, रामपत्नी, रावणेनापदृता; एतदथ 

रामरादणयोयुदधं, ससीतो रमोऽयोभ्यामगात् ; 

लोकापवादादियं रामेण व्यक्ता, अस्याः पुत्रौ कुशल्वो ५।११-११।११ 

सीमा 
-- सीमाविवाद! सम्बद्ध विषयश्च २५७) १--५.६ 

सुगतिद्रादशी नि 
¦ --वरतविद्येषः) फाल्गुने सिते पक्ष १८८१५ 



विषयानुक्रमणी ११९१ 

सुग्रीवः 
--रामेण सहास्य मैत्री, सीतन्वेषणाथंमनेन वानरा 

विनियोजिताः ८} १-१७ 

सुतहछम् ति 

--बलिरत्र स्थितः २।११ 

युचुस्नः 
--इला पुत्रमत्पाद्य सुचुम्नतां गता; उुदयुम्नपुज्ाः; 

अस्य॒ राज्यं प्रतिष्ठानम् २७२७-१० 

सुप् 
--शब्द शास्नीयः प्रत्ययः; सुबन्तद्रान्दरूपविवरणम् २५.१।१-२५२।९ 

सुभद्रा 
कृष्णभगिनी, अज्ग॑नपत्नी, अस्याः पुत्रोऽभिमन्युसत्तराम् 

उपयेमे १३।२५ 

सुमतिद्रादशी क 
--व्रतविशेषः १८८।१२ 

सुमन्ुः , | 
--अथववेदप्रवक्ता, व्यासशिष्यः १५०३० 

सुमित्रा 
--दशरथपतनी, छदमण-शतरुष्नजननी ~ ५।५ 
--लङ्कात आगतो रामः सुमिश्रामभ्यपूजयत् १०।३२ 

सुमेरः 
-कुकुडी पुमेर्शिखरे तपश्चचार २७३।१२-१६ 

सुरभिः ं 
--करयपपत्नी; रद्रा अश्या अपत्यानि १८।४१-४५. 

--कश्यपपलनी, एतजाता गोमर्िष्यादयः 

सुरासमुद्रः 
--शाल्मलद्रीपवेषटकः 

१९१ 

११९।९ 



११२ अभ्रिपुराण- 

ुधुतः . 
--पुश्रुताय धन्वन्तरिरायुवं दमत्रवीत् २७९।१-२ 
--शाङिदोत्ोऽस्मै अश्वायुवं दमुपदिदेख २८९।१; २९२।४४ 

क्तम् 
--पदिकसूक्तनामानि प्रतिष्ठाधिवाखगतानि ( अन्यत्राप्येवं 

जातीयकेषु स्थलेषु वैदिकयुक्तनामानि दश्यन्ते ) ९६।४०-४३ 
--चदुवं दविधानगतानि सूक्तानि, मन्तरादयश्च २५९।१-२६२।२५ 

--पूतं र्वि शोनकढ्दीनां प्रशन, अग्निपुराण 
विषयकमचत्तरं च १।२-७ 

--ग्रथुयके खमुखन्नः स्तो्रकारकः" १८।१५-१६ 
--एराणखुदिताकत व्यासप्रसादतः १५.०।३१ 
--अयं लोम्षणः; अस्य षट् शिष्याः पुराणव्रणेतारः २७१।११-१२ 

सूदाध्यक्ष 
"अस्य स्वरूपम् २२०।४ 

सूयः 
--सूयप्रतिमारकष्णं, सूयं खंबद्ध-देवताग्रतिमालश्चणानि 

सूयं खंबद्धमन्यद् विवरणं च ५१।१-१० 
--चुयपूना ७६।१--१७ 
-पृयंप्रतिषठा ६९।१-५ 
--सुयरथः, संबद्धविवरणं च १२०।२१-२७ 
--सूयांचनम् २०१।१२-२३८ 

षष सूर्यां नैमित्तिक-खयकाटे २६८।६-७ 

सू्ंवंशः 
---सूयवंशीयानां राशां नामानि २७३।१-३९ 

सृष्ठिः = सर्गः द° 

, --पमेण समुद्रः प्राथित१, ततश्च नलेन सेवुर्बद्ः ९।३२-३२ 



८ अग्निपुराण- 

सेना 
--सेना-बर्युहादिविवरणं च 

सेनाचक्रम् 
-फद्धजयाणंवीयम् 

सेनापतिः 
--सेनापतिस्वसूपम् 

सोमः 
- सीमः पचेतोभ्यो मारिषां दत्तवान्, ततश्च दकस्य 

जन्म 

--दश्तः सपर्विंशति कन्या अस्मै दन्तवान् 
--रोमस्य नकत्तोऽपत्यानि 

--एोमपुत्रनुषन्जन्म 

सोमवंशः 
--सोमवंदगतयदु-दवसु-पूखवं शाः 

सोऽहम् 
-~-एतस्पापनवित्ररणम् , ब्रह्म्चनविव्ररणं च 

सौभाग्यम् 
---कान्य-गुण-विश्चेषः 

सौवीरयजः 
~~+शडमरतेन सहास्य ठंबाद!, जड भरतेनायमनुधिष्टः 

परमा्थंविषये, राजा च मुिमवाप 

स्कन्दः 

५~अनेभ प्याकरणमुक्तं कात्यायनाय 

स्कन्दपुराणम् 
--पतस्रिमराणमेतदानफलं च 

स्कन्दष्ी 
~~~ अतविश्ेषः 

१९१२ 

२४२।१-७२ 

१२२।१-२५ 

२२०११ 

१८।२२-२८ 

१८।३० 

१८।२४ 

२५७४।१-१२ 

२७४।१-२७८।४१ 

२७७१-४ 

३४६।२० 

२८ ०।१६८ 

२४८।२८;२४९।१ 

२७२।१५-१८ 

१८१।२ 



१९४ अग्निपुराण- 

स्तभ्मनम् 

--स्तम्भनकमविवरणम् ३१५१-९ 

स्तोत्रम् { पूजान्रतादिषु स्तोत्रवद. मन्त्राः सन्ति, ते नेह 
संकलिताः; | 

--अपामाजनपरं स्तोत्रम् २१।१-४७ 
--चतर्विशतिमूर्तिस्तोत्रम् ४८।१-१५ 
--पापरनाशनं स्तोत्रम् १७२।१-२१ 

--वसिष्ठकृतं रिवस्तोजम् २१७१-१ 

श्रियः कषीचम् २२० १-१९ 

सीः 
--राजान्तःपुरन्यवस्था; स्प्रीणां रक्षणं च २२४१-४२ 
---स्रीटकणम् २४४1 १-६ 

--सख्रीघन विचारः २५५।२०--२६ 

--स्रीवशीकरणम् २०२।१-१६; २९६।४-५. 

जीलिद्धम् 
--स्त्रीलिङ्खशग्दरूपाणि २५२।१-१३ 

स्थपतिः 
--अस्य स्वरूपम् २२०७ 

स्थानम् 

--वर्णोच्चारणस्थानानिः वर्णोच्चारणं च ३ २९।९--२२ 

स्थानम् 

-पञ्चपञ्चाशद् विष्णुध्थानानिः विष्णुनामानि 
विष्णुसदहिमाऽपि २३०५ १-१७ 

स्थानम् 

---धनुव दाम्यासे समपदादिस्थानविवरणम्, संबद्ध विषयश्च २४९} १-३७ 

स्थापनम् [ द्र° प्रतिष्ठा | 
` --समादिस्थापनम् ६५, १-२३ 



अगििपुयण- १६५ 

स्थायिभावः 
--रसमंनद्रः, स्यायिव्यमिनासदि-मावविवरणम् ६२९।१-३५ 

स्थावरः 

--श्याषरर-( उद्भिद् }षिः २०।३ 

स्नानम् [ब्रतपूजाचन्तगंतानि सामान्यस्नानानि नोत्लिखितानि) 
--पूजान्तग॑तम्, अघमपणं तथेणं न २२।१-९ 

--प्रतिमास्थापनविष्यादि ५.८।१-३४ 

--उस्सनुप्रिधिश्च । ६९।१-२६ 
--देवपूजागतम् ; सन्धधात्पणादि च ७२।१-५१ 

--किस्पालस्नानम् , विष्ण्वादिस्नानं च २६५।१-१८ 
--विनायकोपद॒ष्टानां स्नानम् २६६।१-२० 

---महिशलरं स्नानं राजाशिजयतरधनम् २६७।१-२७ 

स्मृतिः 
--अङ्धिरःपरनौ, अनयीरद्मानि २०।११ 

स्मृतिशाज्ञम् 
शै ८ 

--स्मातधमंः, स्माततिपयाश्च { इत्स्नोऽष्यायो द्र ) ९६६।७-९ 

स्यमन्तकमभिः 
प्रसेनो मपि सूर्घात् प्रा्वान्; घ च सिंहेन हतः; सिद 

जाम्बवता, ख च कृष्णेन; कृष्णो मथि सतत्राजिताय प्रददौ, 

कृष्णश्च मणि बरूदेवाय् दन्तवान् २७५।४४-४३ 

स्ावाशौचम् 
---मन्वादिसंमतं विषरणम् , संबद्धविषयश्च १५८} १-६६ 

श्वधाः 

~पिवृणामियं परत्मी, अनयोस्पत्या्निं २०।१६-१७ 

स्वप्नः 

"< -द्युभाश्चमचचकः) युद्धयात्राप्रसंगे २२९१-३ १ 

-स्वरः । 

---छन्दखम्बन्धी 
३३०।२० 



१९६ अग्निपुराण 

--उदान्तादिस्वराः ३९६।१६ 
--अकारादिपञ्चस्वसार्थाः वुद्धजयाणवीयक्रियागताः ९२४]६-१५ 

स्वरोदयः 
--युद्धजयाणवीया विचा, खंवद्धविषश्च ९४५।२-२६ 

स्वरोदयचक्रम् 
--युद्धजयाणवीयो योगविशेष १९३।१-० 

स्वर्ग; [ द्र° लोकः, ब्रह्माण्डम् | 
इन्द्रियनिग्रह एव स्वगैः २७३।१६ 

स्वादूदकसशुद्रः [ = उद्कसमूद्रः | 
--पुष्करद्रीपवेष्टकः ११९।२४ 

स्वाध्यायः 

--वेद्ाध्ययनमनध्यायश्च १६२।९--१८ 

--नियमविदेपः, अस्य स्वरूपम् २०५।२१-३४ 

स्वायभुतरः 

--मनुः, एतदूव॑शीयानां चरितानि ( प्राचेतसदक्ष 
पयन्तानि १८।६-२९ 

--स्वायंमुवपुत्रः प्रियव्रतः, तस्य पुत्र-पौयाः) तेषां द्रीयत्रपांधि" 
पतित्वम् ८ प्रिय्रतश्य स्वायं पत्रस्वमवनुक्तमपि 

पुराणान्तस्छंवादादृहयम् अथसंगतये ) १०७१-९ 
स्वायंभुवमन्धन्तरम् 

--मन्वन्तरीयदेवर्धिमनुपुचादीनां विवरणम् १५०।१.२ 

स्वारोचिषमन्वन्तरम् 
--मन्वन्तरीयदेवधिमनुपुत्रादीता वित्रसणम् १५०।९-३ 

स्वाहा 
--अग्निपत्नी, अनयोरपत्यानि २०।१६ 

हनूमान् 
--अनेन समः सुग्रीवसकाशे नीतः ८।१ 
--अयमन्वि लद्घयिस्वा ल्क प्रविष्टः, सीतां च ददशं, सीतया 

सहास्य संवादः रामाय सीताविघयिणी सूचना प्रदत्ता ˆ ९।१.-२८ 

--दनूमस्प्रतिमाख्ह्णम् ५.१।१६ 



भभ्निपुराण- 

हयग्रीवः 

-विष्णुङतो वेददनृंहयग्रीववधः 
-मद्रारववषं ऽस्य स्थानम् 

हरिर्वषेः 
--आगग्नीधपएुतः, अस्य नेपरधनामकं वप्रं जम्बूद्रीपगतम् 
--मेसद्श्चिगतः हरिवप्र-य्यं स्थितम् 

हरिवंशम् 

--यदुङ्ु& ङष्णस्य जन्म, कृष्णकृतानि कमांणि इत्यादि, 
कृष्णचरितकथनम् ( हरिवंसानुारीदं विवरम् ) 

हस्त्यायुर्वेदः = गजायुर्वेदये द्र 

हालाहलम् 
"~--क्षीरान्धिमथनत हाखाहृछं विप्रं जातम् 

दारखहखः 

--प्कादशौ देवासुरणः, दैत्योऽयं विष्णुना हतः 

हिमवान् 
--उती हिमवरद्दहता भूत्वा शंकरपस्नी बभूव 

--दक्िणदिक्स्यो वपेपक्तः 
हिरण्यकशिपुः 

--हिरण्याक्ष्राता, नरिहवपुषरा हरिणा हतः 

--दितिपुन्ः) अस्म अनुहदादयः पुत्राः 

--शीपवेते तपस्तप्त्वा बरी जाततः 
---नरसिदकूतोऽस्य वधः 

हिरण्यगभ॑ः 
--अयं ब्रह्मा; विष्णुश्च; एतच्छृता स्ट 

हिरण्याक्षः 
--असुरपतिः) दसहरूपिणा विष्णुनायं हतः 

--दितिपुत्रः, सम्र्शदगरोऽस्य पृद्राः 

११५ 

२।१६-१७ 

१०८२९ 

१८७।६ 

१०८।.७ 

१२।१-५.६ 

२।८ 

९७६।६२; २७६।२१ 

२०१२९ 

१०८।५. 

'४।२--५. 

१९।५--८ 

९१२।६-७ 

२७६।१३ 

१७1 १-१७ 

४] १--३ 

१९।५.; १९।११ 



११८ अम्निपुराण- 

हिरण्वान् 
. --आग्नीधरसुतः; अस्य राज्यं श्वेतवषम् १०७७ 

, -मेरोरत्तरतः स्थितं हिरण्वतो वष॑म् १०८।८ 
हिसा 
--अधसंपतनी, अनयोरपत्यानि २०।१७-२५ 

हेदयकुलम् 
--परश्च हिहयङुखानि भोजादीनि २७५।११-११ 

होमः [ प्रायेण पूजाविषिषु ] 
-ङण्डाग्निकार्थान्तगतः २५।२५-५८ 
--दीक्चाविध्यन्तगतै २७१ १-८१ 
--परवित्नारोपणसंबद्धः २४ १.४१ 
--शिवपूजाङ्गमूतः ५५।१-७१ 
--अयुतर्क्चकोचिदयोमो युद्धजयाणंवीयः १४९।१-२१५ 

` , -अयुतलश्चकोरिषोमः) ग्रहुयज्ञीयः १६७।१--४४ 

--चतुवं दविघानगत-मन्धादियुक्का होमा; २५९।१-२६२।२५ 
, स्व रितापूजासम्बद्धः २११।१-३७ . 



प्रथमं परिशिष्टम् 
गणना [ वणोनुक्रमतः ] 

( विशिष्टगणएनासु यत्र संख्प्रपुदम् उद्लिखितं तदाकरस्थलमेवाज निर्दिष्टम् ; 

--त्रभ्यम् ( श्र्टाङ्खम् ) 
--त्रायः ( श्रष्टघा ) 
--श्मासनम् ( पञ्चधा } 

-- कृतान्तः ( पञ्च ) 
गुणः { श्रष्ट) 
--गुणः [ राजधमेगतः | (ष्रर् ) 
~- ग्रहः ( नव ) 
--तत्वम् ( सस्धा ) 
--तपः ( त्रिधा ) 

-- दीका ( द्विविधा ) 
--दीष्ा { चदुर्विधा )} 
--दुगां ( नव ) 
--दष्टिः ( त्रिघा ) 
--देवयोनिः [१] ( श्रष्ठो ) 
--देवम् ( पञ्चनिषम् ) 
--धमंः ( दशधा ) 
--घावुः ( श्र्ट ) 
--ध्वजदेवता ( श्रष्ट) 
--नागः [ दस्त | ( श्रे ) 
नागः [ न्सर्पः ] ( श्र) 
--पाकयन्चः ( सत ) 
--पचम् ( चदुरङ्गम ) 

करस्ना गगना खलु सत्रदधेषु छेत द्रष्टव्या । ये च गशनायुक्ता विषया 
अनुक्रमस्यां स्पष्टं संक्रलितास्ते नात्र संयष्यन्ते; पदानि सेकवचनान्तान्येव 

स्थापितानि ) | 
२३४।२० 

६४।६ 

२४०।२८ 

२१६।९६१ 

३२।६ 
२३४।१७ 

१६५।२ 

८६।३ 

३७२।२१ 

८१।४ 

८१७ 

५.०।१३ 

२३४१।१० 

२६६।१४ 

२४१।१५. 

१७५।११ 

६५।६० 

६६।१५ 

२६१८४ 

२६४।२. 

२३२।४ 

३४।१६. 



( २ ) 

--प्रतिमा ( सप्तविधा ) ४२३।१० 

--मास्करः ( दादश ) २१६।२७ 

-- मङ्गलम् ( श्रष्टधा ) ५८।३१ 

-मयुः ( चठुदंश ) २१६।१६ 
-- मन्त्रः { पञ्चाङ्गः ) २२४१।४ 

--मानसो ब्राह्मः ( सस ) १०।१५ 

--मिचम् ( जिविधम् ) । ४२५।१० 

मितम् ( चतुर्विधम् ) २५०३७ 

--मू्तिः (शष्ट ) ६२।४५ 

--मेथुनम् ( शअर्टङ्घम् ) - ३७२।१० 

--रलम् ( शष्ट) ` ६५।५७ 

राज्यम् ( सप्ताङ्गम् ) २३६।१ 

--लोकः ( स्तधा ) २५।२६ 
वगः [ कामादिः ] (ष्र् } २३॥७ 

-- वगः [ कृष्यादिः } ( शर्ट ) २३६।४५ 

विन्या ( दविधा ) १।५. 

--विदयेश्वरः ( श्रष्टौ ) २१७।३४ 

--वीहिः ( श्रष्ट) ६५.६१ 

--ग्यूहः [ वाय्ादिः ] ( पञ) २५।२४ 

न्युः [ मन श्रादिः | (प्रद् ) २५।२४ 

व्यूहः [ श्र्म्नधादिः | (श्रष्ट) २५।३१ 

--्यूहः [ गख्डादिः ] ( दश ) २३६।३० 

--युग ( तरिविधा ) ३५२।१२ 

-- सोमसंस्था ( सप्त ) ३२४ 

हविर्यज्ञः ( सप्त ) २२।५ 

( नाटकाभिनयादिषु श्रङ्गक्मपरसङ्धे याश्च गणना देशिता ई 

परिप्यक्ताः ) । 

नि्॑चनम् [ वर्ण॑नुक्रमतः 

---श्रधिवासः ६६१२८ 

अपानः २१९५६. 

---श्रभिनयः ३.५२ १ 



-- विमुक्तम् 
-उदानः 
--गायन्री 

--तपः 

-*-दणएडः 
--ध्यानम् 

-- नारायणः 

- नियमः 

प्राणः 

-- भग 
--राजा 
--वरेण्यम् 

-- विजया 
--व्यानः 
--समानः 

--सावित्री 

द्वितीयं परिशिष्टम् 

संयोजनम् 

( भरव्य-दश्यकान्ययोः, 

३ 

११२।२९ 

२१४।१९१ 

२१६।१~२ 

१५५।३ 

२२६।१६ 

३७०।१ 

१७७८ 

१७५।२ 

२१४]७-८ 

२१६।२-४ 

१८] १६; २२०।२४ 

२१६।५-ई 

१८.७७ 

२१४।१२ 

२१४।१० 

२१६।२ 

व्याकरणशकोशादिषु दीक्षापूजादिकमंयु केचन 

श्रषान्तरभेदाः परित्यक्ताः; तान्निककममंगताः केचन विरेष्राश्च } 

अधिकरणम् 
कारकविशेषः, चतां 

अनध्यायः 

--श्रनध्ायकालक्थनम् 

अपादानम् 
-- कारकविशेषः, द्विषा 

२५.५४ १२१५. 

१६२।१ ११८ 

२५४।११ 



द्मन्ययीभवः 
--समासविशेषः,; द्विधा २५५ १७-१८ 

अशौचम् ( = प्राशोचम ) 

--शावाद्यशौचग्रेतशुद्धयादिकथनम् १५५।१-१५६।१४ 

आत्मज्ञानम् 

--श्रस्य स्वरूप प्रािश्च १६२६-६ 

आख्यम् 
--रूपकप्रसङ्के प्रस्तावनारूपामुख्यविवरणम् , अस्य 

मृत्तकादित्रयो मेदाः । २३८।१०-१७ 

आशौचम् ( = अरशोचम् द्र° ) 
-भ्राडगुरुयमेदः, पञ्चधा २४०।२७-२८ 

आदेतः 
--शुद्धोदनत एव पश्च!दार्हितोऽभवत् १६।२-४ 

असनम् 

-पराडगुण्यभेदः › पञ्चधा २४०।२७.-२८ 

करुणः 

-- रसविशेषः, तरिविधः ३४२।११.१२९ 

कता 
-- कारकमेदविशेषः, पञ्चविधः ३५४।२-४ 

कमं 
_ -दविविधं वैदिकं कर्म॑ १६२।१-५ 

कमं 
--कारकमेदविशेषः, सप्तविधम् २५४।४.-४ 



कर्मधारयः 
--समासविशेषः; ससतधा 

करणम् 
-*कारकमेदविशेषः, द्विविधम् 

गरुडम् [ गरुडपुराणम् द्र° | 

चरः 

--श्नस्य स्वरूपम् 

ततूपुरूषः 
--समासविशेषः, श्रष्टधा 

तः 
--श्रस्य्वरूपम् 

दन्दः 

-समासविशेषः, द्विविधः 

दविः 
--समासविशेष्रः, दविधा 

द्षीमवः 
-- षाडगुख्यविशेषस्यास्य विवरणम् 

नाव्यम् 

३५५८-१ १ 

२५.४।८-६. 

२४१।१ २१३ 

२५५।३-७ ˆ 

२४१।७- १३ 

२५५।१६ 

२५५।१५. 

२३४।२३; २४०२८२६. 

~~ त्रिवर्गसाधनमिदम्; शस्य पूवेरङ्ञो नान्यादिश्च 

( द्र° रूपकम् ) 

प्रलयः [ = प्रतिसगेः द्र° ] 
प्राशस्त्यम् (= प्रशस्तता द्र°) 

प्रेताशो चम् 
~ प्रेतशुद्धि-सूतिकाशुद्धधादि 

३३८७-६ 

१५७।१-४२९ 



(न ^ 

( & ) 

बहुबीहिः | 
--समासविशेषः, सप्तधा २५५।९१-१५ 

बीमत्सः 

~रसविशेषः * ३४२।१६-१७ 

भयानकः 

रसविशेषः २४२१५. 

मारस्यम् [ = मत्स्यपराणं द्र ° | ~ 

रूपकम् स) 
-नाटकादिरुपक-भेदकथनम् दर्पति -इतिब्रादि- 

विवर्णं च २३८ १-२७ 

रोदः | 
-- रसविशेषः ३४२।१३ 

पर्ः 

--रसविशेषः ३४२।१४ 

व्युह्ः 

-पडविधव्रलप्रसंगे व्यूहविवस्णम् २५४१।९-७२ 

 शक्तिदीक्षा [ द्र° दीक्ञा | 
--दीक्ाया रस्या विवरणम् |  २७।७२-७६ 

शिल्ला 
-शिलातः प्रतिमानिर्माणम् ४४५१-६ 

शल्य 

`  -शिल्िकृतपरतिमाकमं ( कत्स्नोऽध्यायो द्र° ) 4 

शै 



ज्ञर् 

--रसविशेषः, श्रस्य मेदोपभमेदाः 

संप्रदानम् 
--कारकभेदिरोषः, त्रिधा 

दासः 

रसविशेषः, चतुधां 

२४२।४-६ 

२३५४।६-१९ 

३४२।६-११ 



प्रष्ठम् पङ्क्तिः 

१३ १६ 

१९ २२ 

१७ १९ 

३२ २९ 

धट २२ 

९१ २० 

६६ १० 

५96 1 

७ २३० 

५७9 २२ 

५. रट 

५८ £ 

५९ २३ 

\46 २५७५ 

८ १४ 

२५ ७ 

६ १६ 

७ २२ 

९० यथ 

शद्धिपत्रम् 

( भूमिकायाम् ) 

, शशयुद्धः शुद्धः 

कृतम् कृतः 

142 1४. 

नह्यसूतानां त्रह्मप्रसूतानां 

निलपितम् निरूपितम् 

महोदयेनोक्तम् महोदययोक्तम् 

विद्यानं विद्यानां 

टृष्टव्यो द्रष्टव्यो 

१२।११ १।२।११ 

0ए्णत्. प्रप्त ( ध्र. 0. 
9. ४०1. 1४. {2.64 ) 

अगत्स्यः श्रगस्त्यः 

बहव बहवश्च 

उद् दालकिः श्रौद्दालकिः 
तस्माद्दण्डं तस्माद् दण्डं 

कृता इति कृता करत इति 
( विषयानुक्रमख्याम् ) 

{~ ४८९ 

द्र° यात्रेति संयोजनीयम् 

वाक्यमिदं बासुक्यादिनागपूज्ञेत्यादिवाक्या- 
नन्तरं स्यात् 

जञानमुपदिष्ठमनेनेत्यनन्तरम् “भवेः इतिस्या- 
दिति पठनीयम् 

पाण्डुटतवक भीमछृतवबरू . 


